
Р 

  

L
T
 

A
 

| ROK VIII. Nr. 280 (2190) 

SŁOWO 
WILNO Sroda 4 grudnia 1929 r. 

Redakcja i Administracja, Wilnó Ad.Mickiewicza 4 otwzrta od 9do4 Telefony: Redskcii 17-82, administr.cji 228 druk 262, 

  

*EWNUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
wrieżytkę pocztawą 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekówe P,K.O 
Re. 20250. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

= 
| pęsce wiców 

va u pczałtern. 
nie zamówionych nie żwraca. Administra- 
zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Sąd obywatelski. 
Decyzja b. min. Miedzińskiego, aby 

sprawę swoją oddać pod Sąd Oby- 
watelski jest, naszem zdaniem, zupeł- 

nie właściwa. 
Przeciw byłemu ministrowi Miedziń- 

skiemu podnoszone są przez prasę 

opozycyjną zarzuty, niektóre związa- 

ne ze sprawozdaniem Najwyższej lzby 
Kontroli. 

Dokąd ma się udać p. Miedziński, 

skoro uważa, że nie może tych zarzu- 

tów ignorować? 
Nie może się udać do postępowa- 

nia honorowego. Postępowanie hono- 

rowe rozpatruje tylko sprawy czysto 

osobiste, w zarzutach przeciw p. Mie- 

dzińskiemu zarzuty osobiste są po- 
plątane z zarzutami co do prawidło- 

wości i celowości jego zarządu mini- 

sterstwem poczt i telegrafów. Postę- 

powanie honorowe nie mogłoby 

więc objąć całości sprawy. 

Nie może się udać do sądu okrę- 

gowego. Owszem, w atakach prasy 

opozycyjnej znajduje się niejedno zda- 

nie, które p. Miedziński mo e kwalifi- 

kować jako oszczerstwo w skardze 

powodowej. Ale sąd okręgowy nie 

może zasiadać jako kolegium rozpa- 

trujące, czy minister celowo rządził w 
swoim resorcie. Rząd, jeśli ma być 

rządem i członkowie rządu, jeś.j mają 

być członkami rządu, nie mogą swej 

ministerjzlaej działalności poddawać 

ocenie sądu okręgowego. Burzyłoby 

to równowagę władz, narzucałoby Są- 

dom okręgowym zadania zbyt skom- 

plikowane, sąd okręgowy warszawski 

zyskiwałby stanowisko zgoła nieprze- 

widziane w normalnym ustroju i są- 
dów i państwa. 

Redaktor „,Gazety Warszawskiej 
ma tu swój pomysł. Jego zdaniem, min * 

Miedzińskiego sądzić powinna komisja 

sejmowa. Pomysł ten wynika z oczy* 

wistej hipertrciji pojęć o Sejmie, tak 

'charakterystycznej dla „Gazety War- 
Szawskiej*. Sejm ma być tym samo- 

dzierżawcą nietylko wydającym prawa 

tak doskonałe, jak dotychczas, lecz 

także rządzącym, sądzącym i karzą- 

cym, komisja sejmowa ciałem wszę- 

dobylskim i wszechmocnym. 

Konstytucja 17 marca przewiduje, 

że sądzić ministrów ma Trybunał Sta- 

nu. Ale tę drogę ma również odciętą 

p. Miedziński. Nie może się sam zwró- 

cić do Trybunału Stanu. A przecież 
chęć każdego oczyszczenia się z za- 
rzutów jest naturalna i każdy ma pra- 
wo w takich okolicznościach sądu 
szukać, | 

Min. Miedziński wybrał drogę Są- 

du obywatelskiego, któryby rozpa- 

trzył całość sprawy, zarówno zarzuty 
osobiste, jak formalno— prawne. Oczy- 
wiście, wyrok tego sądu nie będzie 

miał znaczenia prawno-państwowego. 

Lecz opinja publiczna będzie musia- 
ła się z uniewinniającym czy potępia- 
jącym wyrokiem liczyć, ze względu 
na skład sędziów. Wchodzą tam 
inspektorowie armji, ludzie, których 

wojna i pokój postawiły na wyso- 
kiem stanowisku. Wchodzi członek 
trybunału stanu. Wchodzą inni  lu- 
dzie, którym ufamy, że nie podpiszą 
nic z prawdą niezgodnego, nie zawy- 

rokują niczego bez dokładnego 
zbadania i za wyrok całą odpowie- 
dzialność na siebie wezmą. Cot. 

Nazwiska członków sądu obywatelskie- 
go we wczorajszem „Słowie' uległy częścio- 

wemu przekręceniu. Oto one, Przewodni- 
czący: generał Edward Rydz Śmigły,— 
członkowie: generał Kazimierz Sosnkow- 
ski, mecenas Antoni Bogucki, p. Antoni 
Anusz, prof. Uniw. Stefaaa Batorego Wła” 
dysław Zawadzki, redaktor Adam Skwar- 
czyński. 

ZA 
Profesorowie uniwersytetów polskich 

w Kownie 
W sobotę wieczorem przybyli do 

Kowna proi. Semkowicz, dziekan wy: 
działu fil. Uniwersytetu krakowskie- 
«go, i profesor archeologji Uniwersyte: 
tetu warszawskiego Bołod-Antoniewicz. 

Profesorowie polscy  rewizytują 
prof. M. Birżyszkę, który w ub. roku 
Odwiedził uniwersytety polskie. Zwie- 
dzą oni instytucje naukowe i kultu- 
ralne Kowna, we czwartek zaś uca- 
dzą się z powrotem do Polski. 

ECiiA STOLICY 

o traktat handlowy polsko-nie- 
; miecki 

WARSZAWA. 3.XII. (Tel. wł. „Słowa”) 
Po powrccie z Berlina posta Rauschera 
do Warszawy rozpoczęły się dziś po po- 
łudniu na nowo rokowania polsko-nie- 
mieckie o traktat handlowy. 

Przemysł cakrowniczy 
uzyskał znaczne kredyty zagra- 

niczne 
WARSZAWA. 3,XII (Tel. wł, „Słowa”) 

Rgencja „Iskra” dowiaduje się, że spół- 
kx handlowa cukrowników na skutek 
zabiegów prezesa senatora Zagleniczne- 
go uzyskała od grupy banków angiel- 
Skich kredyt w wysokości I miljona 200 
tysięcy funtów na cele związane z Sfi- 
nansowaniem bieżącej kampanji cukrow- 
niczej. 

Jednocześnie Związek Cukrowników 
w Poznaniu uzyskał od grupy francu- 
skiej na same cele 50 miljonów franków 
frańcuskich oprocentowanych po 7 proc. 
„rocznie. 

Sąd Apelacyjny w Warszawik 

zatwierdził wyrok skazujący arcyb. 

marjawickiego Kowalskiego 

WARSZAWA, 3 XII. Pat. Sąd 
apelacyjąy w Warszawie zatwierdził 
wytok sądu okręgowego, skazujący 
na 2 latą i 8 miesięcy więzienia gło- 
wę sekty marjawickiej w Polsce arcy- 
bisk. Kowalskiego. 

Min. Moraczewski na @. Śląsku 
KATOWICE 3 XII. Pat. Bawiący 

na Śląsku minister robót publicznych 
inż. Moraczewski oraz wicemin. Gór- 
ski i dyr. depaitamentu: Prokopowicz 
udali się dziś rano w towarzystwie 
dyrektora Państwowych Zakładów 
Wodociągowych w Katowicach inż. 
Nowakowskiego do szybu Staszyca 
pod Tarnowskiemi Górami, gdzie zba: 
dali będącą w budowie stację pomp 
i jej elektryfikację. Stamtąd pan mi- 
nister Moraczewski udał się wraz z 
towarzyszącemi mu osobami do Za- 
górza celem zwiedzenia urządzeń wc- 
dociągowych dla Górnego Ślaska. $P. 
minister zapoznał się z biegiem prac 
około budowy zbiornika o pojemno: 
ści 5 tys. metrów. Następnie p. mini- 
ster zwiedził budowę rurociągu w Ki. 
montowie na przestrzeni Dandukta- 
Kopalnia Juljusza oraz filtr „Osadnik 
jak również budowę domów admini- 
Stracyjnych i robotniczych w Mackach. 
O godz. 1531 p. min. Moraczewski 
odjechał pociągiem ze Szczakowej do 

arszawy. 

Ddczyf posła praf. Makowskiego 
WARSZAWA, 3 XII. PAT. Dziś 

wieczorem w sali Towarzystwa Higje- 
nicznego poseł prof. Makowski wy- 
głosił odczyt p. t. „Nowa Polska w 
nowej Europie". 

Wyjazd p. Beweya 
Doradca finansowy p. Dewey d. 

20 bm. opuści Warszawę, udając się 
„do Szwajcarji, gdzie spędzi Święta. 
Następnie p. Dewey uda się do Francji 
a stamtąd do Nowego Jorku. 

Kodyfikacja prawa kanonicznego 

kościołów obrząd. wschodniego' 

Papież mianował komisję kardy- 
nalską, która ma dokonać kodylikacji 
prawa kanonicznego kościołów obrz. 
wschodniego. ;Prezydentem komisji zc- 
stał kard. sekretarz stanu Gasparri, 
a członkami kardynałowie: Sincero, 
Ceretti i Ehrle. Celem nadania kody- 
fikacji charakteru jaknajbardziej odpo- 
wiadającego potrzebom — religijnym, 
Ojciec Św. zwrócił się w swoim czasie 
do wszystkich patrjarchów i metropo- 
litów kościołów wschodnich, zapytując 
ich o stanowisko wobec tak ważnych 
prac i prosząc o nadesłanie wniosków 
uwzględniających zwyczaje, tradycje 
i przywileje poszczególnych kościołów 
Wschodu. 

Państwowa nagroda liferacka 
W gmachu ministerstwa W. R. i O. P. 

pod przewodnictwem prof. Józefa Ujejskie- 
go, odbyło się posiedzenie sądu konkurso- 
wego państwowej nagrody literackiej 

Wysunięto 5 kandydatur, nad któremi 
rozwinęła się ożywioną dyskusja, trwająca 
kilka godzin. Głosowanie nad zgłoszonen i 
EDR odbędzie się za dwa tygodnie, 
SK „ m. 

Nasi szermierze jadą do Niemiec 
Kilka naszych rzermierzy, a mianowicie 

Lasknwski, Segda, Nycz, Papee, Zabielski i 
Szempl ński weźmie udział w międzynaro- 
dowym turnieju szermierczym w Offerba- 
chu nad Menem w dniach od 5—8 bm. 

Ż ZA KORDONÓW 

„Państwo litewsko-polskie" 
Z Kowna dorposzą: Jak podaje „Dlena* w 

niedzielę 24 listopada na wspólnem posiedze 

niu zarządów Towarzystwa Jednosci litewska 
łotewskiej w Kownie i Rydze wysłuchano m. 

in. referatu dr. Jana Sziupasa n.t. „Związek 

państw Litwy i Łotwy*. W swym referacie 

dr. Szlupas poruszył projekt ścisłego zwią. 

zku obu państw wzorowanego na wspólnem 

państwie czechosłowackiem. Dr. Szlupas je- 
szcze w czasąch „Auszry*, pisząc 0 miepodle- 

glošci niarodu litewskiego, niepodległość tę 
wyobrażał zawsze tylko jako wspólną litew- 
sko - łotewską republikę. Myśli tej nie po 

rzucał też w ciągu całego życia. Dr. Szlupas 
projekt swego związku nazywa ideałem dale- 

kiej przyszłości i swym testamentem polity- 

cznym dla narodów litewskiego i łotewskie 

go. W myśl tągo projektu Litwa i Łotwa two 

rzyłyby wspólną federacyjną republikę ze 

wspólnym prezydentem, którego się wybiera 

kolejno z pośród ludności litewskiej i łotew- 
skiej, wspólnego gabinetu ministrów z de- 
partamentami federacyjnych części, wspól- 

nym senatem i odrębnemi autonomicznemi 

sejmikami Litwy i Łotwy dla rozstrzygania 
spraw wewnętrznych. Dalej dr. Szlupas prze- 

widuje wspólny system pieniężny, wspólne 
poselstwa, wspólne kłerownictwo armji (żoł- 

nierze jednak odbywają służbę we własnym 

kqaju), szerokie prawa dla samorządów, ró- 
wność obu języków, wspólne wyższe szkoły 
techniczne. Granice i komory celne znosi się. 

Uzgadnia się plany szkolnp, oddziela się Ko- 

ściół od państwa, wprowadza się metrykację. 
Sam dr. Szlupas uznaje jednak, iż w o. 

becnej chwili projekt jego wydaje się fanta- 
stycznym i nierealnym. „Jednak — powiada 
— nie tak dawno były czasy, gdy i niepod. 
łegła Litwa i Łotwa wydawały się rzeczą fan 

tastyczną i nieprawdopodobną. To też dr. 
Sziupas nawołuje oba narody nie zapominać 
tego braterstwa krwi, które dyktuje powyż- 
szy projekt, jako ideał przyszłości. 

W dyskusji nad referatem dr. Szlupasa 

proi. Wolter zazsaczył, iż wielki poeta ło- 
tewski niedawno zmarły Rajnis, również był 

wielkim zwolennikiem przyjaźni narodów ło- 
tewskiego i litewskiego. 

Wystawa rolniczo-przemysłowa w Kownie 
Z Kowna donoszą: W tych dniach 

z inicjatywy lzby Rolaiczej odbyła się 
narada w Sprawie projektowanej w r. 
1030 (wystawy rolniczo przemysłowej 
w Kownie. Na naradzie byli obecni 
przedstawiciele Ministerstwa Skarbu, 
Komunikacji, Burmisttz m. Kowna, 
przed tawiciele lzby handlowo prze- 
mysłowej i organizacyj rolniczych. 
Uczestnicy narady wypowiedzieli się 
za potrzebą urządzenia w Kownie w 
przyszłym roku wystawy rolniczo: 
przemysłowej. Jako na czas najdo- 
godniejszy wskazano datę 18 - 22 
czerwca. Wystawa zostaje urządzona 
w związku z jubileuszem W. Ks. L. 
Witolda. 

Walosek: komonistów w sejmika pruskim 
Pleczkajtisowcy nie zostaną wy- 

siedleni z Niemiec 

Jak podaje „Memeler Dampiboot“, komu- 
niści złożyli w sejmiku pruskim wniosek, do- 
magający się uchylenia roz; ia O WY- 
siedieniu uciekirnirow litewskich z Prus 
Wschodnich. Chodzi tu o Litwinów, którzy 
przed pewnym czasem przeszii granicę nie- 
miecką i z bronią w ręku zostali przytrzyma- 
ni, jako podejrzani o szykowanie zamachu na 
premjera Woldemarasa. 

Przytrzymanych pleczkajtisowców nie wy 
siedłono, lecz jedynie zaržądano od nich, aby 

nie u poza obręb okręgów Królew- 
ch i Kwidzynia. To ograniczenie wypadło 
względem nich zastosować, aby utrzymać ich 
na pewnym dystansie od granicy I i 
polskiej. Nigdy pleczkajtisowcom nie groziło 
wysiedlenie, przestrzeżono ich jedynie iż w 
wypadku pogwałcenia prawa zostaną wydale 
ni wewnątrz Rzeszy niemieckiej. Tymczasem 
część pleczkajtisowców z różnych względów 
w ło osadzić w więzieniu. 

e środę wniogek ten wpłynął do sejmiku 
Pruskiego, ale większością głosów został od 

Szkoła i polityka 
Kowieńska „Liet. Żinios', nawiązując do 

strajków w prywatnych gimnazjach towa- 
rzystw „Saulė“ i „Žiburys“ pišzė m. in. 

rs Wiedząc o celach zakładania szkół 
„Saule* i „Żiburys* oraz o pilności i takcie 
duchownych katolickich, którzy są w tych 
szkołach gospodarzami, nie możemy się nie 
żdziwić, że są dziś ludzie, którzy nie doce- 
niają należycie. tendencji strajkujących ucz 
niów i ich rodziców, Jeśli już w Wyłkowysz- 
kach nie można pozwolić na istnienie szk. klery 
kalnej (a na to można pozwolić) tedy nalełoby 
obok niej mieć również szkołę rządową. Szko 
ły ideologiczne powinny być utrzymywane 
kosztem instytucyj hołdujących danej ideolo- 
gji, lecz nie państwa, gdy większość miesz- 
kańców nie życzy sobie, aby ich dzieci prze 
rabiano na „atejtiników" i t.d., lecz pragnie, 
aby otrzymały one faktyczną wiedzę i nale- 
żyte przygotowanie do dalszej nauki i pra. 
cy. 
Ogół jest przeciwny wszelkiej polityce w 

szkole to też te strajki dzieci — nietylko są 
ich strajkami, lecz również protestem ich ro 
dziców, który należy szacować poważniej, ą 
nie grozić tylko, że strajkom wypowie się wal 
kę. Niema dymu bez ognia". 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW. — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, 'W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

OSZMIANA — Księg: 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księg: 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
Kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch”. 
апна Spółdz. Naucz. 

arnia T-wa „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

aaa ||. 

CENY OGLOSZEK: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milirietr 60 gr. W Źwiętęcznych oraz z prowincji o 25 pros. drożej. nadesłane Ь 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
miejsca. Terminy druku mogą być przez A ję 

W przededniu sesji Sejmu 
Narady rządu 

WARSZAWA, 3—XII. (tel. wł. Słowa). W przededniu rozpoczęcia się 
sesji Sejmu w łonie Rządu odbywają się w dalszym ciągu narady. Po 
wczorajszej  konferencjj u Marszałka Piłsudskiego z udziałem Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, premjera dr. Switalskiego i płk. Sławka odbyła się dziś 
ponownie konferencja Marszałka Piłsudskiego z premjerem Switalskim. Po 
konferencji wyznaczońo”na Środę posiedzenie Rady Ministrów na ktorem 
ma zapaść decyzja odnośnie treści expose rządowego które wygłosić ma 
Min. Skarbu płk. Matuszewski na czwartkowem posiedzeniu Sejmu Expo- 
se 0 ile nie zapadnie decyzja w sprawie niewygłaszania wogóle ograni- 
czy się tylko do momentów gospodarczych pomijając całkowicie momenty 
polityczne. 

Tartdieu nagli © przyśpieszenie uchwalenia hudźefu 
"PARYŽ, 3 XII. Pat. Premjer Tardieu przyjął dziś rano przedstawicie- 

li ugrupowań większości parlamentarnej, z którymi omówił możliwości przy- 
Śpieszenia uchwalenia budżetu. Premjer ma odbyć podobną konierencję 
również z przedstawicielami opozycji, jednakże socjaliści zdają się być uspo 
sobieni uieżyczliwie do jego zamierzeń. Niemniej Tardieu postanowił zwró- 
cić się z apelem do dobrej wolią wszystkich ugrupowań parlamentarnych, 
pragnie bowiem, aby budżet był uchwalony w dniu 21 bm. 

W obronie zachwianej pozycji Hugenherga 
UCHWAŁA ZARZĄDU NACZELNEGO STRONNICTWA NIEMIECKO - 

NARODOWEGO. 

BERLIN. 3.12. (PAT). Dzisiaj zebrał się zarząd naczelny stronnictwa 
niemiecko narodowego cełem rozpatrzenia spfawy wystąpień publicznych opo- 
zycyj, jaka wytworzyła się w łonie stronnictwa prąeciwko dyktatorskim rzą- 
dom Hugenberga. Najgłówniejsze zarzuty skierowano na posiedzeniu dzisiej- 
szem przeciwko trzem posłom Lambachowi, Huelserowi i Hartwigowi, którzy 
po odrzuceniu pfojektu ustawy plebiscytowej przez Reichstag ogłosili dekla- 
rację przeciwko Hugenbergowi. Zarząd naczelny po dłuższych naradach prze- 
ważającą większością głosów postanowił wystąpić do odnośnych organizacyj 
krajowych z wnioskiem o wykluczenie tych posłów ze stronnictwa. 

ROZŁAM W STRONNICTWIE NIEMIECKO - NARODOWEM. 

BERLIN. 3.12. (PAT). Powzięta przez zarząd naczelny stronnictwa niemiecko - nak 
rodowego uchwała w sprawie wykluczenia trzech posłów grupy opozycyjnej zapoczątko 
wała otwartą akcję rozłamową w łonie stronnictwa nacjonalistycznego. Posłowie Lambach 
Huelser i Hartwig wystosowali dziś do przewodniczącego parlamentarnej frakcji stroni 
nictwa niemiecko narodowego hr. Westarpa list z zawiadomieniem, że występują ze stron- 
nictwa a tem samem i z frakcji zachowując swoje mandaty poselskie. W kołach parla* 
mentarnych utrzymują, iż do akcji trzech wymienionych posłów przyłączy się niebawem 
znaczniejsza liczba posłów niemiecko — narodowych około 18 osób, pozostająca w opozycji 

;do Hugenberga. Secesjoniści mają utworzyć odrębny klub parlamentarny pod nazwą 
„chrześcijańsko socjalne stronnictwo iudowe”. 

  

Zaostrzenie się syfuacji wewnętrznej w Ausfril 
NIEUDANA INTERWENCJA KANCLERZA SCHOBERA. 

WIEDEŃ. 3. 12. (PAT). Dzisiejsze dzienniki popołudniowe stwierdzają, 
że sytuacja polityczna w Austrjii doznała zaostrzenia, gdyż kanclerzowi Scho 
berowi mimo wysiłków mie udało się doprowadzić do kompromisu między wię 
kszością a opozycją. Obie strony stoją stanowczo na swoich dotychczasowych 
stanowiskach w kwestji plebiscytu. Żądanie plebiscytu w sprawie uchwał rady 
narodowej stawiają socjaldemokraci, podczas gdy stronnictwa większości żą* 
danie to stanowczo odrzucają. 

STANOWISKO STRONNICTW RZĄDOWYCH. 

Dzisiaj przed południem odbyły się narady stronnictw większości z kan- 
clerzem Schoberem. Stronnictwa mieszczańskie nie chcą przewlekać dalej ro; 
kowań 1 рга ku powzięciu decyzji bez wzgłędu na stanowisko socjaldemokra- 
tów. Kierownicy Heimwehry ogłosili komunikat, wzywający stronnictwa mie - 
szczańskie do zaprzestania bezcelowych rokowań i do powzięcia stanowczej 
decyzji, gdyż dalsza zwłoka pozbawi parlament reszty szacunku, jaki posiada 
wśród ludności. 

WYWIAD U BURMISTRZA WIEDNIA SEITZA. 

Burmistrz Wiednia Seitz w wywiadzie udzielonym publicyście francu- 
skiemu Sauerweinowi oświadczył, że politycy austrjaccy, dążący do zamachu 
stanu lub do wojny domowej muszą być uważani za szaleńców. Po wojnie do- 
mowej nie będzie ani zwycięzców, ani zwyciężonych, gdyż pozostaną tylko że- 
bracy na grużach i zgliszczach. ь 

Sprawa likwidacji zatargu sowiecko-chińskiego 
Echa demarche rządu Stanów Zjednoczonych w Niemczech 

BERLIN, 3—XII. Pat. Półurzędowo donoszą, iż w żwiązku z demar- 
che amerykańskiem w konflikcie sowiecko-chińskiem rząd niemiecki wysto- 
sował do rządu amerykańskiego oświadczenie, wyrażające sympatję dla 
starań amerykańskich o utrzymanie pokoju. Powołując się na własne z ty- 
tułu przyjęcia na siebie ochony interesów obu państw powašnionych w 
tym samym duchu podejmowane kroki, rząd niemiecki zdecydowany jest w 
dalszym ciągu uczynić wszystko, co jest w jego mocy dla zapewnienia, 
„aby strony powaśnione przestrzegały postanowień pakiu Kelloga. Z uwagi 
jednak na specjalne stanowisko, jakie wynika dla Niemiec z roli mocar- 
stwa opiekuńczego, rząd niemiecki zastrzega sobie decyzję w sprawie ter- minu i formy dalszych swoich kroków w tej sprawie, a to tem bardziej, iż 
według otrzymanych przez niego wiadomości między rządami sowieckim a 
chińskim podjęte zostały rokowania bezpośrednie. 

RZĄD SOWIECKI NIE ZGODZIŁ SIĘ NA ŻĄDANIE SOWIECKIE. 
MUKDEN. 3.12. (Reuter) Urzędowe źródła zaprzeczają informacjom, pochodzącym - 

z Moskwy, według których rząd mukdeński miał zgodzić się na żądania moskiewskie. 
Moskwa próbuje skłonić Mukden do podjęcia rokowań oddzielnych, jednakże Mukden 
działa jedynie według instrukcyj, otrzymanych z Nankinu. 

Stanowisko Japonji 
„ TOKJO, 3—XII. Pat. Agencja Reutera dowiaduje się oficjalnie, że Ja- 

ponia nie ma bynajmniej zamiaru popierać wystąpień Stanów Zjednoczo- 
„nych wobec Chin i Sowietów. 

Rozwój sfosuńków polsko-szwedzkich 
STOKHOLM, 3 -XIl. Pat. Towarzystwo  szwedzko-polskie wydało 

wieczór ku uczczeniu pamięci Chopina i Reymonta. Na wieczorze byli o- 
becni m. in. minister handlu Ludwig oraz posłowie Francji, Czechosłowacji 
i Polski. Towarzystwo zamierza wysłać w przyszłym roku do Polski trzech 

3 td SA w celu. zbadania możliwości rozwoju stosunków  intelektual- 
mych i handlowych szwedzko-polskich. : ; 

WIK RAIESELASAS 1 
, 

zmieniane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 Zroszy. ; 

Tajemnica posła Bogomołowa 
Przed paru dniami ukazała się w 

prasie wiadomość o wyjeździe do 
Moskwy posła Z. Š. S. R. p. Bogo- 
molowa. P. Bogomolow  wyjechal 
nagle nie złożywszy nawet tradycyjnej 
pożegnalnej wizyty w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Jednocześnie 
w prasie stołecznej i zagranicznej 
pojawiły się pogłoski, jakoby wyjazd 
posła Bogomołowa związany był z 
jego odwołaniem z placówki war- 
szawskiej. Podobno ma on objąć sta- 
nowisko radcy poselstwa w Londy- 
nie, które już niegdyś, przed zerwa- 
niem stosunków dyplomatycznych so- 
wiecko angielskich, piastował. 

Oprócz tej wersji warto zanoto- 
wać drugą, według której odwoła- 
nie posła Bogomołowa znajduje się 
w śŚcisym związku z ujawnieniem 
przez nasze władze bezpieczeństwa 
bezpośredniego kontaktu posła Bo- 
gomołowa z agentami komunistycz- 
nymi w Warszawie. 

Ostatnia likwidacja organizacyj ko- 
munistycznych miała ujawnić niesły- 
chanie obciążające materjały dotyczą- 
ce akcji kominternu w Polsce, która 
czerpała nie tylko natchnienie moral- 
ne ale i pomoc materjalną bezpo- 
średnio z  „połpredstwa* warszaw- 
skiego. Po tego rodzaju kompromita- 
cji, rzecz jasna, pozostawanie posła 
Bogomołowa na stanowisku, byłoby 
bardzo trudne i dlatego podobno 
zdecydowano się go odwołać i wy- 
słać na mniej odpowiedzialne, bo nie 
samodzielne stanowisko do Londynu. 

Skądinąd jednak wiadomo, że 
oficjalne czynniki sowieckie nie były 
zadowolone z działalności posła Bo- 
gomo owa w Warszawie, któremu za- 
rzucano ospałość przy popieraniu ko- 
munistycznego ruchu w Polsce. Nie: 
zadowolenie to było tembardziej dla 
posła Bogomołowa groźne, že jest 
on „młodym" członkiem partji komu- 
nistycznej, stale znajdującym się poza 
granicami Bolszewji jako spec dyplo- 

matyczny. : 

Osobiście poseł Bogomołow w 
nielicznych  enuncjacjach zajmował 
zawsze stanowisko pojednawcze. Bar- 
dzo szybko się nauczył po polsku 
mówić i pisać. Cytował Mickiewicza i 
wogóle robił wrażenie jakoby chciał 
współpracować, by stosunki polsko- 
rosyjskie utrzymywać w ramach mini- 
malnej poprawności. 

Dla całokształtu charakterystyki 
posła Bogomołowa przytoczymy to 
co napisał o nim jego b. kolega z 
ambasady paryskiej _Biesiedowski, 
który w tak dramatycznych  okolicz- 
nościach zerwał ze służbą sowiecką. 

„Bogomołow—zdaniem Biesiedow- 
skiego—jest niewątpliwie jednym z 
najwybitniejszych posłów sowieckich 
jako technik. Posiada kilka języków, 
wykształcony, opanował całkowicie 
technikę dyplomacji i cieszy się sym- 
patją kolegów i podwładnych. Mimo 
tych zalet Bogomołow większej kar- 
jery nie zrobi dlatego, że nie posiada 
zaufania politycznego sfer decydują- 
cych. Jako były oficer w 1920 roku 
wszedł Bogomołow do partji komuni: 
stycznej, rozpoczynając jednocześnie 
pracę w komisacjacie spraw zagra- 
nicznych Przed wojną był Bogomo- 
mołow przez pewien czas sekretarzem 
konsulatu norweskiego we  Włady- 
wostoku“. 

Istotne przyczyny nagłego wyjaz- 
du posła Bogomołowa otoczone są 
tajemnicą. Być może są one w związ- 
ku z ogólną czystką aparatu dyplo- 
matycznego zagranicą. W każdym 
bądź razie nieoczekiwane odwołanie 
posła Bogomołowa czy chociażby je- 
go wyjazd dla wyjaśnień do Moskwy 

zaliczyć należy do nowych zagadek 
sowieckich, szczególnie licznych w 
czerwonej dyplomacji. Ir. 
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Z działalności Wileńskiej Grupy 
Regjonalnej B. B. W. R. 

Mołodeczno. W przeddzień zbliżającej 
się sesji sejmowej, coraz częściej występu” 
ją na ierenie naszego powiatu przeja- y 
zainteresowania się miejscowego społe- 
czeństwa sprawą zmiany Konstytucji 17 go 

Marca, wyrażające się w rezolucjach 
uchwalanych na zebraniach zainicjowanych 
przez BBWR. Jedno z takich zebrań odby- 
ło się w m. Rakowie, gdzie po zreferowa” 
niu przez p. Rutkowskiego obe:nej sytuacji 
politycznej i zaznajomieniu z. projektowanemi 
przez BBWR. zmianami Konstytucji, uchwa- 
Jono następującą rezolucję: ,„Zebrani dnia 
27 listopada 1929 roku, przedstawiciele 
społeczeństwa miastą Rakowa, jednomyśl- 
nie postanawiają zwrócić *się do Pana Pre- 
zesa Rady Ministrów, Dr. Kazimierza Świ- 
talskiego, z wyraząmi całkowitego zaufania 
dla Rządu Marszałka Piłsudskiego, wraz z 
oświadczeniem o potępieniu szkodliwych 
metod partyjnictwa sejmowego, tudzież z 
żądaniem  najrychlejszego wprowadzenia 
zmian Konstytucji według projektu BBWR*. 

Takież zebrania odbyły się również w 
Radoszkowiczach pod przewodnictwem p. 
Audyckiego, w Gródku pod przewodnic- 
"twem p. B.lgnatowicza, i Bienicy — pod 
przewodnictwem p. Witkowskiego. Na 
wszystkich tych zebraniach uchwalono 
zwrócić się do Pana Prezesa Rady Minist- 
rów z wyrazami zaufacia do Rządu  Mar- 
śzałka Piłsudskiego oraz żądaniem od Sej- 
mu wprowadzeni: zmiany Konstytucji wed- 
ług projektu B. B. W. R. Rz. 

Dokszyce. Dnia 26.X1.29 r. na zebra- 
niu ladności miejscowej w liczbie 150 osób 
urządzonem przez BBWR. p. józef Szukie- 
wicz wygłosił referat p. t. „Rozważania 
ustrojowe*. Zebranie powzięło następującą 

ścią i sposobem wyrażania do ich poziomu 
tak, że po latach słownik jego staje się bar- 
dzo ubogi a mowa nie czyni wrażenia mowy 
— człowieka średnio wykształconego. 

Swą wiedzę, inteligencję, pewną ogładę 
wyładowuje na rzecz otoczenia a dla swej 
jaźni nie ma skąd czerpać. Gdyby nie kursy 
nauczycielskie organizowane przez władze 
szkolne i organizacje nauczycielskie byłoby 
jeszcze gorzej". 

Ażeby dokładniej stwierdzić czy nauczy 
cielstwo brasławskie, może wogóle pracować 
produktywnie nietylko poza szkołą, ale i w 
łonie samej szkoły, należałoby zobrazować 
warunki, jakie stwarzają czynniki powołane 
do utrzymywania publicznych szkół powsze- 
chnych, a zatem samorządy gminne. Mówić 
będę o Widzach tut. powiatu. Bardzo ogólnie 
(ze względu na brak miejsca) stwierdzę, że 
rzecz przedstawia się fatalnie! 

Nauczyciel zmuszony ujadać się z pa- 
nem wójtem to o ławki, to o tablice, drzewo, 
szafy, służbę, o dziury w ścianach, o zamki 
do klas, o ustęp odpowiedni, o wypłacenie 
ryczałtu kancelaryjnego, nauczyciel proszą- 
cy i błagający o te iub inne rzeczy li tylko 

szkoły koniecznych, straszony przez ta- 
kiego pana Wójta — wtrącającego się 
w życie czysto szkolne — „przeniesieniem 
lub wyrzuceniem precz z Widz” —nie może 
pracować spokojnie w szkole a cóż dopiero 
poza szkołą? 

Skoro więc mówimy dziś szeroko o 
oświacie pozaszkolnej, stwórzmy najpierw 
harmonijne współżycie całej bezwzględnie 
aparatury urzędniczej. 

Stwórzmy najpierw odpowiednie podłoże 
dla pracy. 

"Powotajmy do niej wszystkich urzędni- 
ków, wszystkich obywateli gdyż tylko w 
jedności siła. 

Dajmy nauczycielstwu możność należy- 
tego dokształcenia się, a wtedy będziemy 
mogli mówić o skutecznej, programowej i 

SŁO wo 
  

„Duch partyjnictwa nie zdziałać nie może” 
„TEMPS* © POLSCE I O MARSZAŁKU PIŁSUDSKIM. 

PARYŻ. 3.12. (PAT). Dzisiejszy ,Temps* poświęca wstępny artykuł sytuacji po- 
litycznej w Polsce. Na początku pismo zaznacza że dotąd nie uspokoiło się jeszcze poru- 
szenie wywołane okolicznościami towarzyszącemi otwarciu sesji sejmu oraz interpretacją, 
daną tej manifestacji przez marszałka sejmu. Nie zważając na to, że nie nosiła ona w s04 
bie groźby dla porządku konstytucyjnego, stronnictwa polityczne uchwyciły się tego ink 
cydentu i toczące się z jego powodu polemiki nie są właściwię tego rodzaju, aby mogły 
ułatwić porozumienie, Należy więc obawiać się, że opozycja zajmie nieprzejednane sta: 
nowisko wobec jedynego rządu, jaki wydaje się możliwy w Polsce i który nie posiadając 
większości w parlamencie, utrzymuje się u steru jedynie dzięki autorytetowi Marszałka 
Piłsudskiego. 

Powoławszy się dalej na odczyt, wygłoszony przez min. Kwiatkowskiego, dziennik 
wyraża ufność w gorący patrjotyzmi narodu polskiego, stojącego ponad wałkami partyji 
nemi. Naród połski — oświadcza „Temps“ — nie powinien zapominać, że cały byt Polski 
zależy od warunków zewnętrznych, i stwierdza, że w obliczu tych war unków cała Polska 
jest jednomyślna. Polska życzy sobie gorąco utrwalenia i wzmocnienia pokoju, gdyż wię+ 
cej od innych mocarstw potrzebny on jest jej dla zorganizowania jej bytu narodowego, 
dla pracy nad rozwojem jej dobrobytu. Nie może ona uprawiać innej polityki, niż polityki 
bezpieczeństwa. 

Wielki prestige Marszałka Piłsudskiego, który w 10 lat po odbudowie państwa pol- 
skiego nie przestaje być bohaterem m, tłumaczy się jedynie tem, że sprówadza 
on wszystko do bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Można poddawać dyskusji jego metody, 
mogą się mniej lub więcej podobać sposoby działania, używane przez niego, lecz on wie, 
czego chce i jakiemi środkami zamierza zabezpieczyć Ojczyznę swoją od niemiłych mie- 
spodzianek. Dia wodza, który posiada zaufanie narodu, jest to siła, przeciwko której duch 
partyjnictwa nic zdziałać nie może. ‚ 

  

Szezegóły wybuchu bomby w lok. „Żelaznego Wilka” 
KOWNO. 3.12. (PAT). W sprawie wybuchu bomby w lokalu „Żelaznego Wilka“ 

korespondent „Siewodnia* zdobył następujące wiadomości od generalnego sekretarza mih 
nisterstwa spraw wewnętrznych: 

Wybuch nastąpił w lokali redakcji pisma „Młode pokolenie", organu grupy mło- 
dzieży należącej do związku tautininków. W związku z wybuchem zostało już arfeszto* 
wanych kilka osób. Śledztwo prowadzone jest przez organa kryminalne i sądowe. Na za. 
pytanie , czy wybuch nie mógł być dziełem samej organizacji „żelazny Wiłk*, sekretarz 
ministerstwa odpowiedział, iż nie widzi powodów, dla których organizacja ta miałaby wy- 
wołać podobne awantury. Aresztowani w tej sprawie należą do różnych ugrupowań poli. 
tycznych i w chwili obecnej trudno jest sądzić o ich winie. W ciągu dalszej rozmowy wy- 
jaśniło się, iż lokal, w którym miał miejsce wybuch, właśnie wynajęty na nazwisko 
-Sztenkelisa, sekretarza ministerstwa spraw wewnętrznych i miał służyć dla potrzeb re- 

Testament francuski Stressemana 
(ZK) W jednym z ostatnich nume; widzenia europejskiego a nie pruskiez 

rów paryskiego „Matin'a*, znakomity go. 
publicysta Henryk de Jouvenel, poświę- „Uczeń Bismarcka, wielbiciel Napo- 
ca artykuł wstępny, omówieniu małej leona czy Stresemann nie traktował na- 
broszurki wydanej po francusku w La rodów, ludzkości i pokoju jako drogi 
zanne, w niewielkiej ilości egzempla- do cełu a nie jako cel. 
rzy i rozsyłanej obecnie przez panią „Mając dość, ciągle powtarzającego 
Stresemann, wszystkim tym, którzy za! się w historji podporządkowania się, 
życia stykali się z jej mężem. ( raz jego ojczyzny to znów Francji dla 

Tytuł broszurki wydanej w 1929 r. angielskich celów, powziął on za przyę 
brzmi „Goetlł.e i Napoleon". Treść po- kładem Napoleona myśl utworzenia w 
święcona obronie Goetego noszącego z sojuszu z Francją hegemonji na konty- 
dumą odznakę Legji honorowej, w : nencie Europ ejskim. 
chwili, gdy Niemcy opłakiwały przegraj „Jakie były właściwe plany Strese- 
ną. i manna nie dowiemy się nigdy. W każn 
„Szczególniejszy temat do rozmyślań dym bądź razie, ta wydana po jego 
dla niemieckiego ministra spraw zagra śmierci broszura dowodzi iż nie można 
nicznych w chwili nowej przegranej mierzyć Stresemanna miarą demokra- 
Niemców. Czyż nie jest to dowodem że tów francuskich. Trzeba zawsze pamię- 
twórca zbliżenia francusko % niemiec- tać że pomiędzy polityką niemiecką i 
kiego szuka sobie wielkiego poprzedni francuską jest taka sama różnica jak 
ka. pomiędzy poezją tych dwóch narodów. 

„W każdym bądź razie Francja i Różnica ta polega głównie na różnicy 
Niemcy traktowane są w broszurce mentalności podczas gdy Francuzi lu 
Stresemanna jako akcesorja, gdyż autor bią wszędzie jasność i dążą do“ scišle 
pisze w niej: Magnesem przyciągają” wytkniętych celów. Niemcy mglisto dą 
cym Goetego była indywidualność Na- żą do tego co się tylko staje. Mały czy 
poleona. Poeta mógł był powiedzieć: wielki, słaby czy potężny zasługują oni 
Byłem stronnikiem Napoleona gdyż ma wszyscy na definicję Nitszchego „On. 
ło mię obchodziła Francja', nie nigdy nie skończy*. 

„I uczeń Bismarka wykazuje się rój 
wnież napołeonidą, gdyż aby uniewin- 
nić Goetego staje się zwolennikiem poj 
lityki Napoleona I. Uwielbia on wielkie 
go cesarza za poskromenie rewolucji i 

AT NTS TO CZEK RATA ЛНа 

Kto to taki? 
W „Gazecie Ostrzeszowskiej" równocześnie 

Rae, „Mieszkańcy = o RR 
ic stoją murem za projektem zmiany Kon- Włedy bedziemy . BAA AS 

stytucji według projektu Bezpartyjnego у niej akos 8 PO SAO 
Bloku i wyrażają głęboką wdzięczność Poznajmy najpierw warunki pracy, 
obecnemu Rządowi za zdecydowane w tej poznajmy przyczyny małegą postępu tejże, 

sprawie stanowisko". Po zakończeniu zgro- bądźmy sprawiedliwi w wydawaniu sądów, 
« madzenią odbyła się konferencja z mężami nie sądźmy ogółu na podstawie sporadycz” 
zaufania BBWR. poświęcona sprąwom OI- nych wypadków czy osób, a wtedy — nie 
ganizacyjnym. Ё będziemy mieli artykułów, trwożących bez- 

„ Głębokie, Dnia 1 grudnia rb. odbyło podstawnie opinię publiczną, Sak p. St. 
się w Głębokiem sprawozdawcze zgroma- Wójt—Rymsz. 

Władysław Niżankowski. 

cełowej pracy pozaszkolnej. 

dzenie sympatyków Bezpartyjnego Bloku, 
na którem wygłosił dłuższe przemówienie 
senator Józef Trzeciak. Zebrani jednomyśl- 
nie uchwalili następującą rezolucję: „Zgro- POSTAWY 
madzeni na wiecu poselskim w dniu 1 grud- 
nią rb. obywatele m. Głębokiego i okolic: — Uroczysty obchód dnia św. Stani- 
1) uznając za zsłuszne dotychczasowe po- sława Kostki w Postawach. Stowarzyszenie 
stępowanie Bezpartyjnego Bloku Współ- Młodzieży Polskiej w Postawach uroczyście 
pracy z Rządem, które zmierzą do popra- obchodziło dzień swego Patrona Św. Stani. 
wy dobrobytu ludno ci, żądamy przeprowa- sława Kostki. Z wieczora młodzież jak 
dzenia zmiany konstytucji w myśl projektu męska tak i żeńska, stanęła u konfesjonału. 
BBWR, mającego na celu rozwój potęgi Na drugi dzień w czasie sumy przystąpili do 
Państwa i wzbogacenie obywatel; 2) po- Stołu Pańskiego z prawdziwą czcią i pokorą 
pierając całkowicie działalność BB., wyra- jak PERO na młodzież polską . Po Mszy 
żamy jednocześnie wdzięczność szefowi Św. w Domu Ludowym, Koła Polskiej Macie- 
Rządu p. premjerowi Świtalskiemu za wy- rzy szkolnej odbyła się uroczysta akademia 

raźne i zdecydowane stanowisko, zajęte w Zagaił Akademję miejscowy proboszcz ks. 
jego odczycie z dnia 19 ub. m. Kaczmarek: w pięknem swem przemówieniu 

Wilno. W lokalu Sekretarjątu przy ul. obrazując Postać świetlaną Św. Stanisława 
Zawałnej I m. 4, odbyło się dnia 1 b. m. Kostki, zachęcał młodzież do naśladowania 
pod przewodnictwem p. F. Świderskiego licz- Tego Świętego ! 
ne zebranie sympatyków BBWR. ze sfer ia- Następnie o Stowarzyszeniu Młodzieży 
teligencji. Na zebraniu wygłosił poseł Ta- Polskiej i jej zadaniach i celach wygłosił 
deusz Mazurkiewicz z Warszawy b. intere- referat młodociany druch  Žawronkiewicz, 
sujący odczyt p.t. „Znaczenie traktatu który zakończył siinym a wzruszonym głosem 
wyrównawczego polsko-nienieckiego". Ży- że Młodzież Polska stać będzie wiernie przy 

wa dyskusja zakończona została wyczerpu- Swym sztandarze na którym wypisano 
jącą odpowiedzią, której udzielił prelegent Krzyż i Orzeł Biały. ; 
nagrodzony przez zgromadzonych hucznemi Następnie została odegrana sceniczna 
oklaskami. sztuka „Nawrócenie Pawła" przez zespół mło 

dzieży pod kierownictwem p. Kozłowskiego 
Pawła, patrona Stowarzysz. 

Sztuka została odegrana wyśmienicie, 
dużo talentu scenicznego wykazał Prezes 
St. Młodz. Polsk. Męskiej druh Burycz, 
przyczem obraz żywy wyobrażający Św. Sta- 
nisława Kostkę w otoczeriiu Aniołów a in- 
scenizowany przez cenioną a prawdziwą opie 
kunkę modzieży pannę  Zofję Śnieżkównę, 
wypadł wyśmienicie. 

Dałej chór młodzieży pod kierownictwem 
p. Łastowskiego odśpiewał kilka piosenek, 
następnie druhna Łastowska zadeklamowała 
„Na podbój idziem świata* bardzo zdolna 
i utalentowana dziewczynka. 

Na zakończenie przemawiał prezes Pall 
tronatu pan Józef Kęstowicz, zachęcając 
społeczeństwo do popierania Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej, gd zachodzi potrzeba 
— blizko granicy, skąd przez  emisarjuszy 

  

Jeszcze o nauczycielstwie I oświa- 
£ig pozaszkolnej powiafu — Вга- 

sławskiego słów kilka 
Pragnę skierować uwagę na artykuł: „0 

"oświacie pozaszkolnej“. Uważam bowiem, że 
należałoby się zastanowić, czy wymagana od 
'nauczycielstwa — w chwili obecnej, — praca 
pozaszkolna nie przyniesie uszczerbku szkole. 

Jak wiemy, nauczycielstwo kresowe two- 
rzą przeważnie ludzie młodzi, pełni wpraw- 
dzie zapału i energji, ale mało lub wcale nie- 
wyrobieni życiowo. 

* Dobro szkoły wymaga ciągłego i syste* 
matycznego pogłębiania i rozszerzania wia» 
domości zdobytych w seminarjach, które — 
jak już słyszeliśmy — nie przygotowują do- 

statecznie do pracy zawodowej. Dobro szko- swojch dostarczają niezdrowy pokarm roz- 
ły wymaga dalej codziennego i sumiennego kładowy szerząc wśród młodzieży nieposłu- 

przygotowywania się do lekcyj. Dobro szko- szeństwo względem starszych, rozlużniając 
ły wymaga również pracy w organizacjach obyczaje i deprawując młodzież chcąc wpro- 

uczniowskich i szkolnych. W, naszej n. p. wądzić zamęt w umysłach młodych a tem 
ia terenie powiatu Brasławskiego szkole je“ zgubić dla ojczyzny młodych obywateli... 
den natczyciel prowadzi drużynę harcerską Na zakończenie został odśpiewany Hymn 
męską, drugi żeńską, inny współdzielnię, ów Sympatyczny i miły nastrój zapanował na 
chór, tamten kółko teatralne szkolne, to sali, okłaskiwano każda część programu, z _ zmów chór lub teatr S. Mł. i t. d. i t. d. Je- prawdziwem zadowolerj:m i zapałem. Mło- 
żeli dodamy do tego szereg referatów, kon* dzież za swe trudy została wynagrodzona 
ferencyj szkolnych i rejonowych, kursa i eg- Wieczorem Sala Domu Ludowego znów 
zamina nauczycielskie, będziemy mieli obraz się zapełniła pubilcznością. Została odegra- 
całokształtu mrówczej pracy nauczyciela, któ na sztuka „Dla Miłego Grosza* z werwą i remu niewiele czasu zostaje dla siebie. A życiem, sprawiła bardzo miłe wrażenię, 
zauważyć jeszcze należy, że nauczyciel pra: oklaskiwano młodocianych artystów rzęsiście 
cnjący w szkole i w środowisku ludzi wiej. szczególnie występy dwuch panienek przebra 
skich, musi zniżać się stale swą umysłowo* nych za chłopców, ze skomponowanym przez 
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7 rza“, początkujących  korespondency- 

Ё UCiemenceau jek ze słabo znanej jeszcze Francji. 
й : To też cel mój był poprostu taki. 

Zobaczyć, jak mieszka Clemenceau, 
czegoś się dowiedzieć o Jego trybie ży- 
cia od miejscowych mieszkańców i z 
tego wszystkiego ułożyć koresponden- 
cję do „Słowa* i „Kurjera Polskiego“ 
w Milwooke Vis. Ameryka, którego 
jednym z francuskich korespondentów 
byłem podówczas. 

„Nie mając mapy (w dzień powsze- 
dni: wiejska Francja jest krajem  zu- 
pełnie bezludnym) zacząłem błądzić i 
musiałem zanocować o parę kilometrów 

  

Lato 1925 roku spędziłem w Les 
Sables d* Olonne plaży wandejskiej nad 
Atlantykiem. Jakoś przypadkowo wpadł 
mi w ręce artykuł jednej z większych 
gazet Nantejskich, z którego wynikło, 
że o 30 kl. od „Sables“ w miejscowo- 
ści Saint Vincent sur Jard spędza swe 

_ wakacje Clemenceau. Jak się później 
' okazało cały wywiad z Clemenceau 

był płodem bujnej fantazji reportera, 
: а]е&іакт zamieszkiwania „Tygrysa“ 20- 
stał potwierdzony przez moich francu- „q Sajnt Vincent. 

skich gospodarzy. | A propos rodzina mego hotelarza 
Ogarnęła mię wówczas niezwalczo- nadawała się żywcem do powieści. 

|. ma chęć ujrzenia „Człowieka Wersalu". Sam gospodarz, olbrzym, napewno po- 
W Nantcy widziałem już podczas jakiejś tomek jakiegoś gwardzisty napoleoń- 
uroczystości Poincarćgo, który jest skiego, dowiedziawszy się, że jestem 
„łotaryńczykiem, a teraz szczęśliwy traf „polonais*, zaczął mi sypać datami bi- 
pozwala mi widzieć drugiego Wielkie- tew napoleońskich, w których Polacy 

go Człowieka Francji. I to w dodatku walczyli obok Francuzów. Uprzejmość 
, Człowieka — Legendę, człowieka oto- moich hotelarzy zwiększyła się jeszcze 
czonego aureolą romantyzmu, człowie- odkąd się dowiedzieli o celu mojego 
ka, który dla młodzieży całego świata przybycia do Saint Vincent. Kiedy Poin- 
może służyć za wzór najbardziej skon- carć był burmistrzem w małem miaste- 
 densowanej, wytrwałej i systematycz- czku Bar le Duc, a godzinę drogi ode- 
nej energji. mnie, moi znajomi totaryńczycy odra- 

Nie potrzebuję dodawać, że naza- dzali mi wywiad z nim twierdząc, że 
| jutrz zrana pieszo wyruszyłem do Saint Poincarć jest człowiekiem politycznie 

" Vincent. Nie miałem oczywiście nietyl- „skończonym 
| ko najmniejszej nadziei na wywiad, ale W kilka miesięcy później, Poincarć 

nawet na zobaczenie z bliska Clemen- ratował już franka i Francję, a ja kląłem 
| ceau. Wiedziałem przecież z prasy fran- jego rodaków zato, że się nie wybra 

_ «uskiej, że „Stary Tygrys* nie przyj- łem do Bar le Duc. Otóż nic podobnego 
muje nawet wybitnych dziennikarzy, a We nie dało się zauważyć w Wandei. 
cóż dopiero mnie „nieznanego żołnie- Clemenceau był tam bożyszczem. Każ- 
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dakcji czasopisma „Tautos Kelias“. 

Morderca matki, trzech braci I dwuch sióste 
Niesłychana zbrodnia w powiecie pleszewskim, woje- 

wództwa Poznańskiego 
POZNAŃ. 3 XII. Pat. Prasa tutejsza don: 

łek 25-letni Czesław Konieczny, rolnik w 
ował siekierą matkę, trzech braci i dwie si 

Osi, że w nocy Z niedzieli aa poniedzią- 
Pieruszycach powiątu Pleszew, zamor- 

ostry, a czwartego brata ciężko ranił. 
Przyczyną zbrodni byiy podobno niesnaski rodzinne. Zbrodaiarza, który do winy się 
przyznał, aresztowano. 
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siebie diologiem i odśpiewanym, sprawił to, 
że publiczność domagała się powtórzyć, ku 
zadowoleniu artystów. Społeczeństwo oceni* 
ło pracę młodzieży postawskiej i gremjalnie 
zaczęła zapisywać się na członków wispje» 

dy człowiek: rybak, chłop, posługacz- 
ka w kawiarence i w Les Sables i w 
Saint Vincent rozjaśniał się w dobrym 
serdecznym uśmiechu, kiedy się go za- 
gadywało o Clemenceau. A co za du- 
ma dźwięczała w głosie przy wymawia- 
niu słów „Monsieur Clemenceau". 

Córka mego hotelarza b. miła pa- 
nienka w wieku poważnie zamążpój- 
ściowym, oświadczyła mi, że jakkol- 
wiek dzięki p. Clemenceau, nien... zupeł 
nie chłopców w okolicy na kilkanaście 
panien i weuwes de guerre „jednakże 
ona ubóstwia p. Clemenceau.  '' . 
Następnie zakomunikował mi, że 
Clemenceau, ani francuskim ani innym 
europejskim dziernikarzom wywiadów 
nie udziela. 

A nawet bardzo często nie przyjmu- 
je i amerykańskich. 

о'О О Ale to'nic nie szkodzi, bo 
wszyscy dziennikarze wracają od p. 
Clemenceau i piszą swoje koresponden: 
cje w naszej restauracji. Dam panu jed- 
nak dobrą radę Jest w miasteczku Saint 
Vincent małe cafć. Kelnerka tego ca- 
ić jest narzeczoną lokaja p. Ciemenceau 
Napewno będzie pam miał u niej pawo- 
dzenie. Jeżeli panu da list do narzeczo- 
nego, to może narzeczony wyrobi panu 
audjencję u p. Clemenceau". 

Jak państwo widzicie. moje szanse 
dostania się da „Tygrysa* nie były 
bardzo wielkie. Muszę oczywiście do- 
dać, że nie skorzystałem ze światłej 
rady miłej panienki. Jakkolwiek istot- 
nie olbrzymi dystans dzielił moją 
osobę od osoby „Człowieka Wersalu! 
postanowiłem próbować szczęścia bez 

Do nabycia wszędzie. 
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rających. Daj Boże, aby Młodzież postawska 
była wzorem dla innych a społeczeństwo zro 
zumiało że pora obudzić obywateli Rzeczy- 
pospolitej Polskiej o obrońców wiary Chrze* 

ścijańskiej. Tutejszy. 

listu polecającego narzeczonej kamer- 
dynera p. Clemenceau. O godz. 11-ej' 
zrana z wielkim tękiem wchodziłem do 
"siedziby starego ;,Tygrysa'. 

Trzeba dodać, że nie posiadałem ze 
sobą żadnej legitymacji dziennikarskiej. 
Nawet w paszporcie miałem napisane: 
„Vinstituteur“ a nie „journaliste“. Zdo- 
byłem się jednak na fortel, na niewinne 
oszustwo wobec „Wielkiego Człowie- 
ka”, co mi niech wybaczonem będzie, 
ze względu ma moją admirację dla 
„najmłodszego człowieka Francji, i 
nieprzepartą chęć ujrzenia Go. | 

Miałem ze sobą list administracji 
„Kurjera Polskiego“ z Milwoke Vis. 
(Stany Zjedfhoczone) 0 następującej 
zwięzłej treści: „Szanowny Panie. Czek 
na 5, dolarów za korespondencję wy- 
słaliśmy listem poleconym* — z powa- 
żaniem (podpis) / 

Blankiet listu miał tekst angielski. 
Spekulowałem na zdziwienie Clemen- 
ceau, wypływające z kontrastu tekstów 
angielskiego i polskiego. Nie znając ję- 
zyka polskiego weźmie mnie za dzien- 
nikarza świeżo przybyłego z Ameryki 
i może przyjmie. 

Z biciem serca, oddałem bilet, i 
list jakiemuś jegomościowi w starszym 
wieku. Stoję i czekam. 

Ferma Clemenceau jest zwykłą fer- 
mą wandejską. Dość duży niewysoki 
podłużny budynek, z boku garaż. Przed 
domkiem była masa złocistych wspa- 
niałych kwiatów, rosnących na jednym 
ogromnym klombie i bodaj że nic wię- 
cej. : 
Obok tej niewymownie skromnej sie- 

przyprowadzenie zrewolucjonizowanej 
Europy do normalnego stanu, a poza- 
tem podziela jego poglądy zmierzają 
ce do obniżenia znaczenia i potęgi Am 
glji, wiecznej przeciwniczki jakiejś potę 
gi kontynentalnej. ' 

„Niechęć do Wielkiej Brytanji wie- 
je zresztą ze wszystkich kart broszury: 
To zwycięstwo odniesione przez Niemn 
ców pod Lipskiem ugruntowało зирге- 
mację angielską na przeciąg 19-go w.; 
pisze Stresemann. Czuje się wyraźnie, 
że niemiecki mąż stanu nie może wyba 
czyć że kraj jego był na usługach Ani 
glji. Na wzór Napoleona  Stresemann 
chciałby znaleźć oparcie na kontynen- 
Cie; 

„Lecz chęć ugruntowania niemiec* 
ckiej potęgi nie ma na celu u Streseman. 
na, myśli orężnego odwetu, jest on zde! 
cydowanym przeciwnikiem starych 
dróg i metod tak silnie zakorzenionych 
w umysłach niemieckich mężów stanu. 
Stresemanm zdaje sobie sprawę z wiel- 
kich trudności jakie jego sposób myśle 
nia napotykał na swojej drodze, ale czu 

- jąc się z rodziny wielkich ludzi, wiedzy 
ke uda mu się nawrócić cały naród. 

urzędowym organie Magistratu i Urzędu Bez- 

pieczeństwa publicznego w Ostrzeszowie (wy 

dawca p. M. Mafjinowski) w nr. 91 z dn. 13 

listopada rb. — czytamy dosłownie co nastę- 
puje (podkreślenia nasze) : 

„W dniu 14 lidtopada, we czwartek o g. 
8 wieczorem w sali Grand hotelu p. Bielaw- 

skiego odbędzie się niezwykła w prost impre- 

za, która powinna do głębi zainteresować 

całe obywatelstwo naszego grodu. 

Oto z inicjatywy województwa urządza 

p. starosta M. Siciński i p. burmistrz p. Sel- 
ydak 

wieczór literacko artystyczny 

poświęcony sztuce. 

P. Sławoj, literat wileński, uważany dziś 

przez krytykę za jednego z najwysławniej- 

szych wirtaczów, żywego słowa, wygłosi trzy: 

przepiękne opowieści p.t. 

„Wieczory z nad srebrnej Wilji” 

Opowieści ilustrują równocześnie mistrzo 

wskie obrazy świetne prof. J. Budhaka. 

Praga z całej Polski nie ma wprost słów 
zachwytu nad niezwykłą tą opowieścią, mó. 

wioną przez samego autora. 
żaden film nie da nam tyle emocji nauko- 

wej, toteż niech „Wieczory z nad srebrnej 

Wilji“ staną się rendez-vous dla wykwitnej 
Trudno jest ściśle zdefinjować plan pupiiczności”. 

ny i cele Stresemanna, gdyż wkracza: 
to w dziedzinę nazwaną przez Nitzsche 
go mglistością duszy niemieckiej. 

„Demokrata francuski pisząc o Go- 
etem i Napoleonie nie omieszkaiby | 
wspomnieć o przeczuciach braterstwa 
ludów, zjednoczenia narodów i pokoju 

Tyle „Gazeta Ostrzeszowska”*, urzędowy 
organ miasteczka na południu Poznańskiego. 
Pomijając okropną polszczyznę powyższego 

komunikatu, należy zapytać z przerażeniem: 
Któż to znowu porwał się na samozwańczą 

„propagandę* Wilna? Jaki uciekinier z kry- 

minału literackiego wyświadcza nam na dru 
europejskim. Nic podobnego nie ma w gim krańcu Połski niedźwiedzie przysługi, 
broszurze Stresemanna. Nie wspomina szerząc „emocje naukowe” z poparciem W; 
się tam o pokoju. Co zaś do poczucia jewództwa Poznańskiego, oraz pp. starostów 
ludzkości to polityk niemiecki chwali ; purmistrzów? Kto zna w Wilnie „literata" 
poetę za to, że w nią nie wierzył: Dla 
niego ludzkość nie egzystowała, gdyż 
wi dział on tylko ludzi. 

pana Sławoja? 

Ktoby coś wiedział o owym „najwysław- 
" niejszym wirtaczu* i jego „opowieści mówio+ 

„A nawet i w tym względzie tytuł nej przez samego autora", zechce czemprę- 
ludzi przyznaje on tylko wybitnym indy gzej zawiadomić dział literacki naszego pisma, 
widualnościom. Teraz jak i dawniej Za” abyśmy mogli ostrzec 
wsze byli : będą narody, służalcy i zdoj wa Publicznego w Ostrzeszowie” 
bywcy: nawiększym szczęściem na zie- 
mi jest silna osobowość. 

„Po przeczytaniu broszury Strese- 
manna ogarnia czytelnika pewien niej 
pokój szczególniej jeden frazes jest zna 
miennym: „Być może że Napoleon jak 
wszyscy wielcy ludzie miał w sobie coś 
demonicznego““. 
„Jeżeli G. Stresemann widział we wszy 
stkich wielkich ludziach, do których i 
siebie zaliczał, demoniczny pierwiastek, 
to prawdopodobnie miał też i on jakiś 
sekretn'e ukryty plan. 

„Dzieło jego tchnie pogardą dla 
zbiorowości. Unosi on się ponad poczu- 
cie patrjotyzmu, pochwala on sąd Goe* 
tego na wojny napoleońskie z punktu 

dziby, jednego z najbardziej znanych 
ludzi kuli ziemskiej, jakiś wspaniały 
chateau sąsiada, nieznanego bogacza 
Francji. 

Upływa kilka minut, mniema odpo- 
wiedzi. Patrzę na Ocean, który praży 
się w słońcu o paręset metrów od fer- 
my Clemenceau. jest właśnie odpływ. 
Czarne, óhydne skały, bajory, jezior- 
ka zamiast wspaniałej — zielono-złotej 
tafli wód. Przyszło mi na myśl, że 
życie Clemenceau posiada jakiś orga- 
niczny związek z duszą Atlantyku. że 
jest w niej ta sama żywiołowość... Te 
same przypływy i odpływy energii... i 
że niestety może jest już bliską ta chwi- 
la kiedy Ocean jego życia odpłynie 
poraz ostatni. 

Byłem tak pewny, że jegomość któ- 
ry wziął bilet i prowokatorski (Boże 
odpuść) dokument z Milwooke Vis 
przyniesie mi odpowiedź odmowną, iż 
nie  patrzaiem nawet w stronę 
drzwi wejściowych 

Nagle słyszę szelest kroków, odwra- 
cam się i dęb ieję... Historyczna siwo- 
włosa postać w czarnej czapeczce, oglą 
dana w niezliczonych warjantach foto- 
graficznych prasy francuskiej, wyrasta 
ma ścieżce już tylko o kilka kroków 
przedemną. 

Wydłużam się w postawę na bacz- 
ność, piekę potężnego pensjonarskie- 
go raka i zaledwie śmiem dotknąć wy- 
ciągniętej ku mnie z wykwintną serde- 
cznością dłoni.... potem kilka niezrozu- 
miałych słów angielskich. ; 

Haniebną francuszczyzną wyjaśniam, 
że nie jestem amerykaninem, a tylko 

„Urząd Bezpieczeńst; 

i „Wy- 

kwitną“ 'publicznošč. 

Były pułkownik Iat 67 z chorą żaaą 
znajdujący się bez żadnych środków 

do życia prosi Sz. Czytelników ga- 
zety „Słowo* o pomoc pienięzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 
nogach. Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant* 

  

MAMY DO WYNAJĘCIA 
przy stacji kolejowej blisko (Wilna, 
duży młyn wodny na turbinie—pytel 
—-perlak, gontarka i krejzega. “gl. 
Ajencja „Polkres* Wilno, ul. Królew= 

ska 3, tel. 17-80. 

  

korespondentem pisma polsko-ameryt 
kańskiego z Francji. Vous ćtez polo- 
nais  ...sympatyczny, jeszcze może 
bardziej serdeczny tembr głosu, pokrył 
lekki odcień rozczarowania. Zachęcony 
tą serdecznością poprosiłem o wywiad. 

„Niestety to niemożliwe, ja nikomu 
nie daję wywiadów. 

„A przecież ukazał się przed paru 
dniami ...w „„Nantes'* wywiad Zz panem““ 

— Niema tam ani słowa prawdy... 
wszystko zełgali („tout ont. menti*). 

— Jeszcze kilka serdecznych zdaw- 
kowych słów.  Zaszczyt powtórnego 
uścisnienia dłoni największego człowie- 
ka Romańskiego Świata i Historja Ży- 
jąca znika w małym domku. Czuję się 
tak, jak przeciętny maturzysta po za- 
kończonym w obecności Ministra Oš- 
wiaty — egzaminie. 

* * 

Muszę jeszcze dodać, że nie posze- 
dłem w ślady moich kolegów , nie wró- 
ciłem do hotelu i nie napisałem fałszy- 
wego wywiadu z Clemer'ceau. Byłoby 
to nietylko podłością, ale zbrukaniem 
tego czaru jakim mnie przejął ten czło- 
wiek. 

W artykule wczorajszym dałem już 
duchową sylwetkę Clemenceau. Wszy- 
stko w nim budziło podziw. I ruchy 
energiczne, młodzieńcze i cera zdro- 
wa, ogorzała, cera wandejskiego chło- 

* 

pa. Ale głos, tembr jego był czemś co 
można słyszeć tylko raz w życiu! Był 
to głos człowieka nie znoszącego kom- | 
promisu, brzydzącego się najbłahszem 
kłamstwem, głos, który pod powłoką 
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Wycieczka tzłonków T-wa znliżenia Łotewsko-Polskiego przybywa do Wilna 
Dziś o godz. 22 m. 30 przybywa 

śdo Wilna wycieczka członków istnie: 
jącego w Dyneburgu T-wa zbliżenia 
Łotewsko:Polskiego. Przybyč ma dwa: 
dzieścia kilka osób 2wybitaych przed- 
stawicieli narodu łotewskiego, a m. 
in, pp. Fryderyk Anze, prezes dyne- 
burskiego Oddz. zbliżenia Łotewsko- 
Polskiego, prezes miejscowego T-wa 
Łotewskiego, nacz. urz. poczt. w 
Letgalji, Janis Wolens, burmistrz m. 
Dzwińska z małżonką, Janis Kru- 
'minsz, prezes jrady miejskiej z mał- 
żonką, Karol Berkis. pr fekt m. 

Dzwińska, ks. Adam Wizul, organiza- 

tor polskiej sztuki scenicznej, Paweł 

Kruminsz, dyr. Letgalskiego Konser- 

watorjium z żoną, Widberg i Komi: 

sars,Gabryela Wiksue-Apinis Simons — 

sprofesorzy konserwatorjum. dr. Hiibsz 

man, dyr. zakładu psychjatryczne- 
go, Stan. Łasewicz, nauczyciel. wice- 

prezes Zw. Polaków na Łotwie, Lud- 
miła _Jakubowiczowa, prezes Stow. 
Rzym.-Kat. T-wa Dobroczynności. Je- 
zy Bryc, prezes Stow. „Haria”, 

por. Janis  Wiksue'Apinis, konsul 
Rzplitej Polskiej «w Dzwińsku, p. M. 
Swierzbiński z żoną. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie, na którem nstalono plan 
przyjęcia gości. 

Pierwszy dzień poświęcony będzie 
oglądaniu zabytków historycznych. w 
drugim poznanie teraźniejszego Wilaa. 

P. Wojewoda podejmować będzie 
gości obiadem, Reduta urządza na ich 
cześcć zarną kawę, a Zw. Zawod. Lite- 
ratów „wieczór”. 

W drugim dniu goście podejmo- 
wani będą przez miasto Wilno i Izbę 
Przem.- Handlową oraz przez konsula 
łotewskiego p. Donasa. ‚ 

z 

Prof. Konserwatorjum pp. Kru- 
minsz, Wildberg, Komisars, Gabryela, 
Wiksue-Apinis, Simsons oraz  dy- 
rektor Hubszman w czasie pobytu 
swego w Wilnie, jak słychać mają 
być uproszeni do wykonania szeregu 
utworów muzycznych łotewskich. 

Wycieczka łotewska na Środzie hiferackiej 
Związek Literatów podejmować będzie 

przybywającą dziś wieczorem do Wilna wy- 

cieczkę wybitnych przedstawicieli ruchu kul. 

turalnego w Latgalji na Środzie Literackiej, 

która tym razem zostaje przeniesiona na 
czwartek 5 bm. Przewidziane są po powitam 
niu gości, przemówzenia: dr. Bilmansa, sze- 
fa wydziału prasowego min. spr. zagr.w Ry 
dze, prezesa Oddziału Tow. Zbliżenia Łotew- 
sko - Polskiego p. Fr. Anże, organizatora 
polskiej sztuki scenicznej ks. A. Wizula i pre 
zesa Związku Polaków na Łotwie posła J. 
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TOWARZYSKA, 
— Zašiubiay. W dniu 27 listopada w kojį 

ściele św. Trójcy pobłogosławiony został 

związek małżeński pomiędzy p. dr. Zofiją Ole- 

<chnowiczówną, asystentką Kliniki chorób dzie 

<ięcych USB a p. Witoldem Swidą adwokab, 

tem i asystentem przy katedrze prawa kar- 
nego USB. © 1 

‚ — \№ dniu 30 listopada w kościele paraq 
fjalnym w Michaliszkach odbył się obrzęd ślu- 
bny p. Marji córki Jana i Marji z Maz. r.kich 
Kotwiczów z p. Sfanisławem Alexsandrowiy 
<zem porucznikiem 13 pułku ułanów Wileń- 
skich, synem Wojciecha i Wiktorji z Piotro4 
wiczów. 

URZĘDOWA 
— (a) Koniiskata. Wczoraj został przy- 

aresztowany nakład „Dziennika Wileńskiego" 
za umieszczenie artykułu wstępnego treść któ 
rego kolidowała z art. 1 rozporządzenia Pa- 
na Prezydenta o prawie p rasowem. 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowe zebrania Kontrolne sze 

regowych rezerwy i pospolitego ruszenia. P. 
minister spraw wojskowych zarządził dodat- 
kowe zebrania kontrolne w roku 1929, a mia- 
nowicie: 

1) szeregowych rezerwy i pospolitego ru 
szenia kat. A, Ć, i D roczników 1904 i 1889 
(wszystkich bez wyjątku) ; 
4 2) tych szeregiwych rezerwy kat. A rok 
©Ка 1902, którzy nie odbyli ćwiczeń w re- 
zerwie w roku 1927, względnie 1928 lub 1929. 

3) Szeregowych pospolitego ruszenia kat. 
- C iD urodzonych w roku 1902; 

Wilpiszewskiego. Prócz tego spodziewany 
jest przyjazd szeregu reprezentantów muni. 
cypalności i stowarzyszeń, oraz profesorów 
latgalskiego Konserwatorjum z dyr. Krumiń- 
szem na czele, którzy wykonają szereg u- 
tworów muzycznych, Początek o godz. 8 w. 
Ze względu na uroczysty charakter przyję- 
cia uprasza się o przybycie w strojach wizy= 
towych. Wstęp dla członków zw. lit. dla 
członków sympatyków i gości wprowadzo- 
nych osobiście przez członków zwyczajnych. 

KA 
4) szeregowych rezerwy i pospolitego run 

szenia, którzy obowiązani byli do zebrań kon 
trolnych w latach ubiegłych, lecz z jakich- 
kolwiek powodów nie stawili się. 

Do dodatkowych zebrań kontrolnych win 
ni się stawić szeregowi rezerwy i pospolite- 
go ruszenia, którzy obowiązani byli zgłosić 
się do zasadniczych zebrań kontrolnych w 
roku 1929, lecz z jakichkotwiek powodów 
nie stawili się. 

Dodatkowe zebrania kontrolne rozpoczną 
się dnia 16 grudnia rb. i trwać będą do 21 
grudnia włącznie, 

Miejsce urzędowania komisji kontrolnej: 
yt ul. jakóba Jasińskiego nr. 18, lokal 

Winni opóźnionego zameldowania lub u- 
chylenia się od stawienia do dodatkowych ze- 
brań kontrolnych będą karani. 

MIEJSKA 

— (0) Sprawa likwidacji pożyczki angiel 
skiej. Dziś, dnia 4 grudnia odbędzie się po 
siedzenie w Magistracie specjalnej komisji do 
spraw likwidacji II obligacyjnej (angielskiej) 
pożyczki m. Wiłna, 

— (0) Godziny handłu w ty- 
godnlu przedświątecznym. Do: 
rocznym zwyczajem godziny handlu 
w tygodniu, „poprzedzającym Święta 
Bożego Narodzenia, będą przedłużo: 
ne. Poczynając od 18 grudnia, sklepy 
otwarte będą do godz. 9ej wieczór, 
w niedzielę przedświąteczaą od 1-ej 
do 6-eį po południu. 

SZKOLNA 
— (o) Ferje świąteczae w 

szkołach. Ministerstwo oświecenia 
zarządziło, iż w roku bieżącym nauka 
w szkołach przed ferjami Bożego Na: 
rodzenia skończy się 21 grudnia ze 
względu na przypadającą w dniu 22 

niedzielę. Wznowienie  lekcyj na- 
stąpi w dniu 4 stycznia 1930 r. 

— (a) Otwarcie kursu metodyczno 
ogralicznego. W dniu 2 bm. nastąpiło otwar- 
cie kursu metodyczno - geograficznego dła 
nauczycieli szkół średnich z Qkręgów szkol. 
nych: wileńskiego, poleskiego i wołyńskiego. 
Otwarcia kursu dokonał kurator Pogorzelski 
w obecności naczelnika wydziału szkół sred- 
nich w. min. WR i OP p. Pierackiego. Kurs 
ten trwać będzie do dnia 1l bm. włącznie. 

— Centralna bibljoteka pedagogiczna ku- 
ratorjuia okręgu szkolstego wileńskiego (ulica 
w olana 10 ksze piętro). We czwartek dn. 5 
grudnia o godz. 8 w. odbędzie się odczyt 
p. dr. Janiny Rostkowskiej p.t. „Żeńska mło 
dzież szkół wileńskich w świetle badań Porad 
ni Zawodowej”. 

: Wstęp dla czytelników centralnej b_ki pey 
dagogicznej bezpłatny. Goście mile widziani. 

  

CARRE i OAS i L ALSA IR TTL AIPS 
wykwintnej serdecznej prostoty, ukry- 
wał organiczny tryb rozkazujący. Głos 
uderzający swoją pańskością, arysto- kratyzmem prostoty, głos przesycony 
entuzjazmem, płynącym nie z potrzeby chwili, ale z natury własnego organi- 
zmu duchowego. 

* * * 

Było, mi później strasznie przykro, 
kiedy sobie przypomniałem o podstępie 
z blankietem „Kurjera Polskiego*. Bo 
noże nawet to i nie było potrzebne. 
Jedno mię tylko usprawiedliwia. Czyż 
żem ja, obywatel kraju przeżartego do 
szpiku kości trądem  dygnitarstwa, 
mógł odczuć do jakich granic sięga 
prostota ludzi zachodu?! Czy mogłem 

_ choć na chwilę przypuszczać, że nie do- 
stanę odpowiedzi za pośrednictwem 

Służby „pan nie przyjmuje”. Zgodźcie 
Się sami, że u nas dyrektor fabryki, 
»pan prezes”, starosta i t. d. — w wy- 

padku nie udzielenia wywiadu, dałby 
mi napewio odpowiedź conajwyżej 
przez sekretarza osobistego. 
‚ Istotną cechą wielkiej kultury jest 
iej prostota. 

$ 

B= WW 

Swoją drogą nie dziwię się, że przy- 
sowie o proroku i Ojczyźnie nie tyczy 

się Wandei + Clemenceau. Istnieje jakiś 
organiczny związek nawet pomiędzy ty 
pem fizycznym Clemenceau, a typem 
mieszkańca z tej najsympatyczniejszej 
dla mnie prowincji francuskiej. Jest coś 
niezwykle zdrowego, spokojnego i sil- 
nego w twarzy wandejskiego wieśnia- 

ka. Znać że zepsucie pół i ćwierć kul- 
turki nie doszło tu poprostu została za- 
głuszone przez Ocean, cudowny klimat, 
starą historję i bezmiejską ziemię. Jest 
coś w peyzażu wandejskim co przenosi 
nas do Polski... do dawnej Polski.. obok 
ferm porozrzucane zamki renensanso- 
we ze starannie pielęgnowanymi grobo 
wcami poległych szuanów. Na drogach 
wozy drabiniaste z pszenicą. Parobcy 
w olbrzymich słomianych kapeluszach. 
Aleje i parki przy dworach. Wiatraki i 
krzyże na rozstajnych drogach. Tylko 
błyskania olbrzymich latarń morskich i 
mniejsza ilość dzieci po wsiach powie- 
dzą nam, że nie jesteśmy w Polsce. 

* * * 

Z Saint Wincent pojechałem wów- 
czas do Lucon stolicy biskupiej Ri- 
cheliego, a potem do la Rochelli, zdoby 
tej przez Richelieu Francja modna 
jest antypatyczna, Francja historyczna 
jest przecudna. La Rochelle jest mia- 
stem z bajki. Jest tam stary cudny, re- 
nesansowy ratusz w którym broniły się 
resztki kalwinów przeciwko wojskom 
królewskim. Mało ich ocalało, tylko 7 
z całego miasta. Ziemia 93-go roku Wi 
ctora Hugo jest fanatyczką. Dostarcza 
fanatyków wszystkim prądom i partjom 
Francji. Jest kolebką rojalizmu i rady 
kalizmu francuskiego.  Uosobieniem 
tej fanatycznej, uczciwej, zdrowej, wie- 
rzącej duszy trancuskiego zachodu był 
i Jerzy Clemenceau. 

Kazimierz Leczycki. 

  

    

PRACA Ii OPIEKA SPOŁECZNA 
— (a) Przedłużenie akcji zasiłkowej. Za- 

rząd Funduszu Bezrobocia przedłużył akcję 
zasiłkową dla bezrobotnych którzy wyczerpar 
li w tym miesiącu prawo do pobierania zasił- 
ków na dalsze 17 tygodni dla zamieszkują* 
cych na terenie Wilna, powiatu wileńsko - 
trockiego i słońimskiego. 

AKADEMICKA 
— Z koła prawników. Sekcja prawa kam 

nego. — We czwartek dnia 5 grudnia o godz. 
18 w lokału własnym koła prawników (Zam 
kowa 11) odbędzie się pokazowy proces Są- 
dowy. Tematem rozprawy jest zabójstwo ko 
chanki. Szczegóły kazusu na miejscu. Prze- 
wodniczący kol. Rymdejko, oskarżają kol. 
koł. Dembiński Henryk i Filanowicz Roman 
Bronią kol. kol. Krzysztofek Emanuel i Strze 
liński Wiaczesław. Wstęp dia członków i 
wprowadzonych gości wolny. 

Sekcja samopomocowa. Zarząd Koła pra» 
wników studentów USB podaje do wiado- 
moścj, że poczynając od 3 grudnia zostaje u 
ruchomiona sekcja samopomocowa. Kierowni 
kiem sekcji jest kol. Butkiewicz Lucjan. Kie- 
rownik sekcji przyjmuje w poniedziałki. od g. 
14 — do 15. 

Sekcja samopomocowa podaje do wiadow 
mości. że na ręce zarządu koła prawników 
została złożona ofiara w sumie 80 zł., przezna 
czona na udzielanie krótkoterminowych poży 
czek członkom koła, nieposiadających | po- 
trzebnych środków na opłacenie 
Kwestury. Podania o pożyczkę należy kiero- 
wać do zarządu Koła do dnia 5 grudnia z 
tem, że po rozpatrzeniu ich przez specjalnie 
powołaną przez zarząd komisję kwalifikacyj 
ną pożyczka zostanie udzielona dnia 6 grud- 
nia 1929 r. 

Herbatka towarzyska. — 7 grudnia br. w 
sobotę o godz. 20 (8 wiecz.) odbędzie się w 
lokalu koła (Zamkowa 11) herbatka towa- 
rzyska, ostatnia przed świętami. Zapisy przyj 
muje zarząd w godzinach urzędowania. 
Wstęp dla członków i wprowadzonych gości 
1 zł. 50 gr. Atrakcje na razie trzymane są w 
tajemnicy. 

KOMUNIKATY. 
— Zebranie pszczełarzy. W dn. 6 bm. o 

godz. 17 m. 30 w lokalu b. Towarzystwa Rol 
niczego w Wilnie przy ul. Zawalnej Nr. 9 @- 
będzie się zebranie pszczelarzy i miłośników 
pszczelnictwa, na którem zostaną wygfoszo- 
ne sprawozdania z przebiegu ostatniego sez0+ 
nu, odczyt i omówiona Sprawa utworzenia 
pasieki spółdzielczej. 

— Z T-wa Psychjatrycznego. We czwar4 
tek dn. 5 bm. o godz. 8 wieczór w sali wy 
kładowej uniwersyteckiej w szpitału św. Ja 
kóba odbędzie się posiedzenie wileńskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Psychjatryy 
cznego z następującym porządkiem dziennym 
1) pokaz chorych, 2) doc. dr. Falkowski: 
Schizophienia a układ roślinny, 3) dr. A. Wir 
szubski: Zarys zagadnienia rzekomych guzów 
mózgowych, 4) wybór prezesa, 5) sprawy 
bieżące. 

— Wiłeńskie Towarzystwo Lekarskie, We 
środę dn. 11 grudnia rb. o BZ 19.30 w ło 
kalu własnym (Zamkowa 24) odbędzie się 
doroczne walne zebranie członków Wileńskie 
go Towarzystwa Lekarskiego z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) sprawozdanie sekretarza, skarbnika, bi 
bljotekarza i naczelnego redaktora „Pamiętni- 
ka* Towarzystwa, 2) wybór nowego zarządu 
na rok 1930, W razie braku quorum następne 
zebranie odbędzie się tegoż dnia o godz. 20 
bez wzgłędu na liczbę obecnych. > 

— Dnie przeciwgruźlicze. Dnia I grudnia 

rb. w lokalu wileńskiego towarzystwa prze” 

ciwgruźliczego odbyło się zebranie wojewó- 

  

  

      

ERNEST WELER 
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 2-go grudnia r. b. 

przeżywszy lat 24. 

O tej bolesnej stracie kochanego ł jedynego syna i brata powiadamia pogrążona 
w głębokim smutku 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Sadowa 8) do kaplicy na cmentarzu Ewang.-Augsb. 
nastąpi dn. 4.XII o godz. 3 p. p. Pogrzeb odbędzi: się dnia 5.XIi o godz. 2 p. p. 

  

Na srebrnym ekranie 

„Szlakiem hańby" — w „Heljosie* 

Pierwszy, na szeroką skałę zakrojony; 

i film sensacyjny. 

PSK S, walka z handle żywym towa- 

L całkiem realny, co więcej, sam 

nasuwający się pod pióro autora scenarju- 

A: Obraz skrojony zręcznie, z dużem pra- 

wdopodobieństwem, z cechami prawdziwo- 

ści i życiowości. : : 

3 Patrzy się na nowy film połski z dużem 

zaciekawieniem, śledzi się w skupieniu losy; 

tych „ofiar* pojmanych w matnię szajki obie- 

żyświatów i nicponiów, a ponieważ reżyserja 

zręcznie potrafi ciekawość wzbudzać, po- 
nieważ akcja przynosi nieoczekiwane, рете 

napięcia sceny, przeto obraz, jako całość 

wypada naprawdę interesująco 1 od począt 

ku do końca skupia na sobie sto procem 

agi widza. Žo 

A Tyle o „Szłakiem hańby” ogólnie. Po- 

nadto wypada zaznaczyć bardzo dobitnie, 

stopniowe wyb a: polskich, 

od względem jakości zdjęć. 

s Każdy Ta obraz produkowany w kra- 

ju jest krokiem naprzód w opanowaniu te- 

chniki filmowej. Taśma filmowa polska staje 

się coraz lepszą i lepszą i z całą bezstron- 

nością powiedzieć można o niej, że w niczem: 

nie pozostaje w tyle za obcemi. | 

Wogóle obserwuję w ostatnich czasach 

|rozwój techniki filmów europejskich, którą, 

zaryzykuję powiedzenie: kto wie, czy nie 

góruje nad amerykańską. 

W tej konkurencji kontynentu z Nowym 

Światem filmowi polskiemu przypada bynaj- 

mniej nie ostatnie miejsce. 3 
Cóż jeszcze powiedzieć można o obra- 

zie w „Heljosie“ pokazywanym? ы 

Otóż można powiedzieć, że czuć — 

nim reminiscencje pewnych koncepcyj reży- 

serskich stosowanych przez wytwórnię sowie 

cką „Sowkino“. Ba. : : 

Dotyczą te reminiscencje koncepcji Wy- 

twórni bolszewickiej, zmierzających do ueste 

tycznienia obrazu, a polegających na prze- 

plataniu treści bardzo nastrojowemi i pięk- 

dzkiego Komitetu Wykonawczego „Dni przeł 'nemi widokami z natury, widokami wsi, pół 
ciwgruzliczych" (1. 12 29 r. — 10. 1. 30 r. 

  FY Tagów naszych, widokami starych miast pol- 

pod przewodnictwem naczelnego lekarza Wił: skich. A ponadto wplecione są w taśmę fil. 
T-wa przeciwgružliczego dr. med. Antoniego 
Borowskiego. Czynny udział w zebraniu przyj 
mowali naczelnik wydziału zdrowia wojewó* 
dztwa wileńskiego dr. med. Henryk Rudziński 
i lekarze powiatowi tegoż województwa. Po 
dłuższej naradzie zebranie uchwaliło szereg 
doniosłych postulatów z zakresu uświadomie- 
nia ludności o istocie gruźlicy, zarówno w 
Wilnie, jak i w powiatach, o środkach zań 
radczych w jej zwalczaniu, a też co do spo- 
sobu sprzedaży 10 groszowych nalepek pol 
skiego Związku Przeciwgruźlicz ego. Posta 
nowiono po przeprowadzeniu akcji „Dni prze- 
ciwgruźliczych* zaprosić przedstawicieli Ko- 
mitetów Lokalnych dla złożenia sprawozdania 
z jej przebiegu i z osiągniętych wyników jak 
i dla omówienia sprawy racjonalnego wydat- 
kowania zebranych funduszów podług jednoli 
tego planu. * / 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 

raz 12 baśń czarowna W. Szekspira „Sen no 
cy letniej* w malowniczem obramowaniu sce 
niczem z piękną muzyką Mendelssohna. Do 
tychczasowe przedstawienia tego arcydzieła 
odbyły się przy wypełnićnej widowni. 

W przygotowaniu „Mirla Efros* sztuka 
Gordina. W sztuce tej ukaże się znakomita ar 
tystka Wanda Siemaszkowa, która zalicza tę 

mu momenty obyczajowości dotyczące, któ- 

rych klasycznym przykładem może być choć- 

by ten obrząd zaślubin w rodzinie żydow- 

skiej na tle murów starego Kazimierza nad 

Wisłą. ` 
Nie są to wszystko fragmenty oryginal- 

ne, ale w każdym razie, choć zapożyczone, 
niemniej umiejętnie i właściwie zużytkowane. 

Pozatem obraz „Szlakiem hańby* odtwa- 
rza kilka różnych bąrdzo środowisk. Otóż 
wszystkie one są mniej więcej dobre i bar- 

  

BRONISŁAW 

w Wilnie, w 

prawione nabożeństwo żałobne,    
dzo prawdziwe, a już na specjałne zaznacze- 
nie zasługuje reżyserskie przygotowanie spe- 

unki portowej. ; 
Takie typy, jak np. „gospodyni“ tego 

zakładu tub choćby jednego z „gości* — 
którego rolę powierzono p. Walterowi stoją 
naprawdę na poziomie pierwszej klasy. 

Wśród wykonawców ról, mamy czoło- 
wych artystów filmowych polskich z panią 
Marją Malicką, Bogusiawem Samborskim na 
czełe. 

Panią Malicką pamiętamy z jej kreacji w 
„Dzikusce”. Nie można zaliczyć tamtej jej 
roli do najudatniejszych, to samo da się po- 
widzieć i obecnie o postaci Marysi, którą w 
„Szlakiem hańby' odtwarza. 

Wniosek stąd taki, że jednak sztuka 
sceniczna i film różnemi drogami chadzają, 
skoro tak świetna skądinąd artystka drama- 
tyczna jak pani Malicka, drugiego już z kolei 
niepowodzenia na ekranie doznaje, Brak jej 
w filmie tej swobody i naturalności, które 
cechują każdy występ pani Malickiej na sce- 
me. 

Zato p. Samborski jest świetny. Jego 
gra, jego charakteryzacja, wysuwają tego 
artystę na czoło zespołu. 

Pozatem debiutuje w roli policjantki śled 
czej pani Batycka. Pierwszy występ jej zda- 
je się zapowiadać zabłyśnięcie nowej gwiaz- 
dy w filmie poiskim. 

Pod koniec obrazu, miła niespodzianka. 
Wśród grona marynarzy polskich (są oni 
w filmie — a jakże!) poznajemy dobrego, 
starego znajomego z Wilna. jest nim pan 
Detkowski, od lat wielu zasiedziały u nas 
artysta zespołu Dyr. Rychłowskiego, a ostat- 
nio: Teatrów miejskich. 

Niewielka mu rolka przypada w udziale, 
ale doskonale z nią sobie radę daje. 

Publiczności dużo. Powodzenie obrazu 
na szereg dni, zdaje się być zapewnione 

Omega. 

Rabin wileński ma rozstrzygnąć, czy b. król Ama- 
nullach może kupić willę „Jeszyhofu” żydowskiego 

Onegdaj do rabina wileńskiego Grodzieńskiego nadeszło pismo od kierow- 
nika znanej wśród żydów Szkoły religijnej w Montreux (Szwajcarja) z prośbą o 
NY się w sprawie sprzedaży willi w której się mieści wymieniona 
8LKkO: т a. 

Nabywcą willi ma być b. król Afganistanu Amanullach który przejeżdżając 
przez Montreux wyraził chęć nabycia willi ofiarując wysoką sumę. | 

Do rabiną Grodzieńskiego zwrócono się z tego powodu, ponieważ fest on 
członkiem kolegjum zarządzającego szkołą a wszelkie posunięcia i decyzje kie. 
rownictwa szkoły muszą uzyskać aprobatę całego koleg um. 

Jak słychać rabin Grodzieński wypowie sę przeciwko 
królowi Amanullachowi.g 

sprzedaży willi 

rolę do rzędu najwybitniejszych w swoim DO3 pns WRZNNEZWWWIEZ 275527 AAS 
gatym repertuarze. 

‚ — Teatr miejski w Lutni. Dziś ciesząca 
się wielkim powodzeniem lekka komedja Ver 
neuilla „Fotel 47 posiadająca wiele humoru 
oraz kapitalnych scen i zabawnych sytuah 
cyj. W rolach głównych znakomita artystka 
teatru krakowskiego Janina Werniczówna о- 
raz niezrównany Aleksander Zelwerowicz, któ 
ту z postaci barona Lebray tworzy prawdzi 
wą kreację. 

W przygotowaniu „Mysz kościelna gło 
šna sztuka Fodora. 

— Rewja wileńska, W poniedziałek 9 bm 
wystąpi w teatrze Lutnia zaszczytnie znany 
zespół Rewii wileńskiej. Nowa rewja składa 
się z aktualnych piosenek, monologów, rewel 
lersów i produkcyj tanecznych. Słowa i mu- 
zyka Jerzego Świętochowskiego. Zainteresow 
wanie wiełkie, Bilety już są do nabycia w ka 
sie teatru 11 — 9 w. 

— Koncert - poranek E. Griega. W nadh 
chodzącą niedzielę o godz. 12 w południe w 
sali teatru miejskiego Lutnia odbędzie się ko 
lejny poranek symfoniczny Wileńskiego To» . 
warzystwa Filharmonicznego, _ poświęcony 
twórczości Edwarda Griega. W programie 
wybór utworów najcelniejszych | lubianego 
kompozytora: „Peer - Gynt', „Jesienią”, „Me 
lodje norweskie", „Tańce symfoniczne oraz 
pieśni. Udział bierze wileńska orkiestra symfo 
niczna pod dyrekcją Adama Wyleżyńskiego 
oraz znana i ceniona pieśniarka koncertowa 
Zofja Bortkiewicz '+ Wyleżyńska. Początek 
o godz. 12 w poł. Bilety zawczasu nabywać 
można w kasie teatru w Lutni od godz. 11 — 
9 w. i 

CO GRAJĄ W KINACH? 
„Heljos* — Szlakiem hańby. 
„Hołlywood* — Zakazana kobieta 
„Słońce" — Wywoływacz 
„Lux* — Tajemnica Wschodu 
„Wanda* — Bezbożne dziewczę z hustawki 
„Picadilliy* — Biała księżna. 
„Ognisko“ — Przekleństwo zakazanej mi- 
łości. 
„Śwłatowid* — Niewolnik zmysłów. 

WPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 22 
do 3 bm. do godziny 9 rano zanotowano w: 
Wilnie 74 wypadki w tem kradzieży 11, za 

kłóceń „spokoju i nadużycia alkoholu 17, prze 
kroczeń administracyjnych 27 i t.d. 
‚ „— (©) Znaczna kradzież na oczach wo- 
žnicy. Wczoraj w dzień na ulicy Straszuna 1 
z wozu stojącego koło sklepu Lejby Izrael. 
skiego skradziono większą ilość bielizny damn 
skiej i męskiej wartości 1500 zł,Kradzieży do- 
korano w czasie wynoszenia towaru ma wóz. 

— (c) Sezonowa kradzież. Julianowi Pan 
gonisowi (Wielka 12) skradziono 2 futra war 
tości tysiąc zł. \ 

— (с) Robota pajęczarza. Ze strychu do- 
mu Nr. 4 przy A kabwaryjekiej zginęła 
bielizna wartości 300 zł. należąca do lokator 
ki tego domu Tamary Jabrowej. у 

— (c) Bójka na rynku. Wczoraj w dzień 
na rynku drzewnym przy ulicy Zawalna wy- 
nikła bójka w trakcie której został ranny 
dwukrotnie nożem rzeźnik Mowsza Sulkin 
Szpitalna 5). Rannego ulokowano w szpi- 

ydowskim. 
— (c) Zamachy samobójcze. Z powodu 

niesnastek rodzinnych usiłował pozbawić się 
życia Władysław Bielawski (Piłsudskiego 31) 
ktory wypił esencji octowej. 

Taksamo esencją octową zatruła się Bej 
fa Paryika (Zawalna 55). 

Obu desperatów ulokowano w szpitalu ży 
dowskim. 

— (c) Sztandar komunistyczny. Nocy 0* 
negdajszej w dzielnicy żydowskiej nieujawnie 
ni sprawcy wywiesili na drutach telefonicz- 
nych sztandar 0 napisach antypaństwowych. 

   ta 

działek wieczorem upadł schodząc ze scho- 
dów i doznał ciężkich uszkodzeń głowy 54 
iemi Berel Ickowicz handlarz zamieszkały 
przy ulicy Wiłkomierskiej 98. Wypadek miał 
miejsce na klatce schodowej w domu Nr 15 
przy ulicy św. Anny w którym to domu Ic- 
kowicz miał do załatwienia interes handlo- 

wy. $ 
—(c) Ulica Antokolska za wazka dla sz0 

ferów. Autobus Nr. 38129 kierowany przez 
szoiera Józefa Żukowskiego (Kalwaryjska 
101) przejeżdżając ulicą Antokolską zaczepił 
błotnikiem idącego chodnikiem Lejzera Laka 
(Skiadowa 10) który doznał poranienia no- 
st. $ 

— (a) Chłopi z Ros, Sow. po- 
szukują zboża. Na odcinku granicz- 
nym Filipowicze znowu zatrzymano 
grupę chłopów białoruskich którzy 
przeszli na nasze terytorjum w po: 
szukiwaniu zboża. Są to skutki akcji 
sowieckiej która pozbawiła wieś <so- 
wiecką tegorocznych zbiorów. 

— (c) Obiecujący synalek. Syn Jerzego 
Jarmołowskiego (Śołtaniska 17) 15 letni Sta 
nisław. skradł z domu 220 zł. i biżuterję war 
tości 600 zł. i zbiegł. Po kilku godzinach chło: 
pca zatrzymano wpobliżu domu i oddano oj- 
cu pod opiekę. 

(c) Włóczęga złodziejem. Do mieszka 
nia Aleksandra Rudzińskiego (Rozbrat 9) zań 
kradł się Stanisław Maćko zamieszkały w 
„menażerji* przy ulicy Połockiej 4 i skradł 
2 obrączki i pierscionek leżące na stole. UL 
BĘ złodzieja zdołano ująć i oddać 
policji. 

  

— (e) Fatalny upadek. W ubiegły ponie- 19 

wł 

  

DWA FARBOWANE LISY W POTRZASKU. 

Posterunkowy pełniący służbę na dwor- 
cu spostrzegł dwuch młodzieńców, którzy wy 
dali mu się podejrzanemi. Rzucało się Ww O“ 
czy ich niespokojne zachowanie się. M 

Nastąpiło to, co zwykłe bywa w podob- 
nych wypadkach — przytrzymanie. Podczas 
rewizji ujawńiono przy zatrzymanych sporą 

il odezw komunistycznych. Tłomaczenie 
się ich było naiwne, a paszporty opiewając 
na nazwiska Koc mana i Goldmana... fałszyi, 
we. Jak się wyjaśniło następnie „Kocman”* 
jest w w rzeczywistości lzaakiem Dinersztej- 
nem, a „Goldman“ — M. Gellerem. 

Obaj stanęli przed sądem, który skazał 
ich za działalność w szeregach Kompartji 
Zach. Białorusi na 6 lat ciężkiego więzie 

y 
" ROZBÓJ NA PROSTEJ DRODZE. 
I nie przypuszczał biedny kupiec woło- 

żyński Icek Kochanowicz wyjeżdżając z dok 
mu na targ, że po drodze spotka go nieprzy- 
jemna historja. 

A tak się stało. Jechał sobie tedy Icek 
drzemiąc, jak to jest we zwyczaju. Minął la- 
sek i parów wyjechał na czyste połe, puścił 
koniowi lejce i jak się rzekło zadrzemał. 

Obudził go nagły wstrząs. Zanim zdołał 
zorjentować się w sytuacji już było zbyt pół 
žno aby zapobiec nieszczęściu. 

Bo Czyż nie nieszczęściem dla cichego kun 
pca jest spotkanie się oko w oko ze zbójami. 

Po krótkiej wymianie zdań, właściwie to 
mówili tylko bandyci, Kochanowicz oddał 20 
zł. i 40 rb. złotych i uwolniony od niemiłego 
towarzystwa powrócił do domu. ja 

Powiadomiona o wszystkiem policja 
wszczęła poszukiwania i w rezultacie obaj 
napastnicy zostałi ujawnieni. Byli to włoś- 
cianie z sąsiedniej wsi Komuszewszczyzna 
jerzy Sawicki i Stefan Bobryk. 

Sąd okręgowy skazał obu na karę trzech 
lat domu poprawy. Sąd Apelacyjny, do któ” 
rego odwołali się zasądzeni wyrok ten za- 
twierdził. (y) 

    

  

— (c) żądają złożenia okupu. Onegdaj 
ciciel folwarku Popłony gminy mikołajew 

skiej powiatu dziśnieńskiego Antoni Sitop 0- 
trzymał list anonimowy z żądaniem złożenia 
w ciągu 48 godzin okupu w wysokości ty- 
Siąca rubli w złocie. Anonimowy autor grozi, 
że w razie nie usłuchania Sitop zostanie za- 
mordowany.  Powiadomiona o tem” policja 
wszczęła dochodzenie. 

s. p. 

b. obywatel ziemski z Wołynia, kandydat nauk przyrodniczych 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 3-go grudnia 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Zakretowa 17) nastąpi dnia 5-go 
b. m. o godzinie 9-ej rano do Kościoła św. Jakóba, gdzie zostanie od- 

cmentarzu po-Bernardyńskim. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

CHŁOPICKI | 

wieku lat 49. 

poczem odbędzie się pogrzeb na 

Żona, syn i krewni, 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

ZAPORA 
Któż z was, Państwo, nie domyśli się 

odrazu, jaki punkt naszego miasta, poniżej 
podana fotografja przedstawia? 

Ten dom drewniany z lewej. (iłustracji) 
strony wrzynający się w ulicę, znacznie w 
tem miejscu szerszą, — toć to przecież nie 
co innego, jak parterowy budynek, należący 
do Synodu Ewang.-Reformowanego, a mie 
szczący od iks łat Syndykat Rolniczy, Towa- 
rzystwo Rolnicze i Związek Ziemian. 

  

Dom ten, wysunięty w jeźdnię ulicy Za” 
walnej szerokiej od M. Pohulanki aż po 
gmach firmy „Papier, niby półwysep jaki, 
Dale regularność tej ruchliwej arterji miej- 
skiej. 

Miejmy nadzieję, że za lat dwadzieścia 
— trzydzieśch %iedy Ściany tak już starego 
domostwa chylić się na dobre ku ziemi za 
czną i kiedy trzeba je będzie rozebrać, mia- 
sto skorzysta z przysługującego mu prawa, 
w tej mierze, i nierówność Zawalnej wy 
równa. 

Nie o to jednak 
„przechadzce“. + 

Bynajmniej nie o znoszeniu budynku 
numer dziewięć (jeśli mnie pamięć nie my- 
li) noszącego przy Zawałnej się znajdują 
cego, chcę pisać. Z tem musimy poczekać. 
Jest inna. konieczność. 

Mianowicie: ul. Zawalna, na odcinku od 
M. Pohułanki aż po Trocką prawie, ma sze- 
roki chodnik, stosowny od szerokości jezdni. 
Otóż w tem miejscu, gdzie jezdnia naprzeciw 
domu Nr. 9 zwęża się, zwęża się też niepo: 
miernie i chodnik. I w tym właśnie najwęż- 
szym chodnika miejscu (uwidocznia to dosko 
nale nasza fotografia) stoi, jak wół, słup dla 
rozlepiania reklam. 

Efekt tego taki, jak Państwo zauważyć 
mogą na obrazku: między domem a słupem 
przejście dla jednej osoby. 

Słowem: t. zw. korek. 
. Szeroki chodnik, na szerokiej ruchliwej 

ulicy zakorkowany jednym słupem dla re- 
klam. 

Tuż obok o jeden, dwa metry, ten sam 
słup dla reklam nikomuby nie przeszkadzał, 
mógłby sobie stać z powodzeniem i skutecz” 
niej dłą zainteresowanych. 
„W miejscu gdzie obecnie stoi, nietylko 
jest zawadą i zaporą dła ruchu ulicznego, ale 
nawet swego zadania nie spełnia. Któż to 
bowiem czytać będzie wylepione na nim 
anonsy, kiedy w każdej chwili, każdy prze- 
chodzień otrzeć się o niego (z racji ciasno - 
ty musi, a jeszcze w dodatku nieszczęście 
zesłać może stróża porządku, który za ta- 
mowanie ruchu ulicznego gotów zaaplikować. 
t. zw. mandat karny, t. j. złotówkę, dwie, 
trzy i t. d. za niestosowanie się de tozpo 
rządzenia władz. 

W ostatnich czasach nasz Magistrat po- 
wystawiał w różnych punktach miasta sze. 
reg nowych słupów dla reklam. Ugarnirował 
nimi w niezbyt zresztą stosownych miejscach 
je stawiając, ogrody miejskie.  Poustawial 
także słupy tu i owdzie po mieście. 

W danym wypadku, gdy o słup koło 
Syndykatu Rolniczego chodzi, bynajmniej 
nikt nie mówi o znoszeniu starego, a wysta- 
wianiu nowego, o kiłka metrów obok. Bynaj. 
mniej, tego nie piszę. Uważam że wystarczy 
poprostu, ten stojący obecnie słup przenieść 
w miejsce, gdzieby nikomu nie zawadzał. 

Nie jest to rzecz ani' kłopotliwa, ani ko- 
sztowna specjalnie i dla tego wolno mi mieć 
nadzieję, że Magistrat z niniejszej życzliwej 
rady mojej skorzysta. Mik. 

chodzi w dzisiejszej 

  

Zanim kuplsz fowar zagraniczny | 

Dhejrzyj fowar krajowy 
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|M.GORDONS hemet | 
wielka Wyprzedaż resztek 

resztek jedwabi Uwaga: 

Sprzedaż normalna odbywa się na parterze. 

Olbrzymį 

wybór 

  

  

RADJO 
Środa, dnia 4 grudnia 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05—13.10: Poranek muzy- 
ki popularnej w wykonaniu orkiestry salo- 
nowej Polskiego Radja. W progr.: 1) Mo- 
zart—marsz turecki, 2) Czajkowski — walc 
z baletu „Spiąca krėlewna“, 3) Puccini— 
fantazja z opery „Toska“, 4) Elgar salut 
d'amour, 5) Dworzak - „Taniec słowiański", 
6) Tosti—ldeał, 7) Kreisler— Liebes Freud, 
8) Muzyka taneczna. 13.10—13.20: Trans 
misja z Warszawy, Komunikat meteorolo- 
giczny. 1540 — 16.00: Program dzienny, 
repertuar i chwilka litewska. 16 00 — 16.15 
Chwilka strzelecka, 16.15 —17.00: Koncert 
orkiestry wojskowej. 17.00—17,25: Audycja 
dla dzieci. „Mała skrzyneczka* — odpowie" 
dzi na listy dzieci wygłosi Ciocia Halą. 
17.25—17.45: Niespodzianka. 17.45—18,45: 
Transmisja z Warszawy—Koncert. 18.45— 
19.10: „Kwadrans akademicki* transmisja 
na iare polskie stacje. 19 10—19.30: Audycja 
wesołą „Najserdeczniejsi* nowela L. Piran- 
dello w przekładzie i radjofonizacji Ireny 
Łubiakowskiej, wykonają artyści Teatrów 
Miejskich Józef Łubiakowski i Tadeusz 
Białoszczyński. 19,30- 19,45: T-ma lekcja 
języka  włoskiego—prowadzi dr. Janina 
Rostkowska. 19,45 — 20,05: Program na 
czwartek, sygnał czasu z Warszawy i roz- 
maitości. 20,05 20,30: „Jeden dzień wśród 
bestyj apokaliptycznych* wygłosi Zula 
Minkilwiczówna 20,30 24,00: Transmisja 
z Warszawy— Koncert, feljeton, komunika- 
ty i muzyka taneczna. 

BERKA 
„ ZĄDAJCIE @ 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PARKA. m 
ROMOWORA Z 

  

  

         

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 grudnia 1929 r. 

Dewizy i wiiuty: 

Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,90, 8,92,8 8,88, 

Belgja 124,76, 125,07, 124,45 

Kopenhaga 238,97, 239,57, 238,37 

Budapeszt 156,00 156,40 155,64 

Holandja 359,82 360.72 358,92 

Londyn 43,49, 43,60, 43,38 

Nowy-York 8,89,5 8,91,5 8,87,5 

Oslo 278 95 27955 278,35 

Paryż 35,19, 35,21 35,03 

Praga 26,43 26,50, 26,36,5 

Szwajcarja 173,14, 1173,57, 172,71 

Bukareszt 5,3125 5,3137 53119 

Stokholm 239,87, 240.47 23927 
Wiedeń 125,49 125,80 125,18 
Węssy 155,57 155,74 [55,17 
Włothv 46,63, 46,80, 45.56, 
Mark niemiecka 213,0, 
Gdańsk 173,89. 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjna 11625. Prem- 
jowa dolarowa 64.50 5 proc. konwersyjna 
49,75, 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,25. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25 
8 proc. warszawskie 68, —.5 proc.warszaw- 
skie 51.75 8 proc. Łodzi 60,75. 10 proc 
Siedlec 69-— 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25, 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 46.25 6 proc. poż. konw. Warsz, 
5025 4 i pół proc. warsz. 46. Kalisz 57. 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,50. 
10 proc. Siedlec 68,50, 

Akcje. 

Bank Polski 166,50 166, - Powszechry 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
69, Cukier 29.— Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18. Norblin 80. Ostrowiec 21.75 
Starachowice 21:75 — Zieleniewski 80,— 
—80. Parowozy 20. Węgiel 70.50 Paro- 
wozy —, —. Borkowski 850 Spiess 105. 
Lilpop 33.50 B. Zachodni 73. Kijewski 90, 
Klucze 8.50 Ill em. 73.50. Siła i Światło 
9950 Firley 38. Bank Dysk. 126.Nobel 12,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 103. Bank kland- 
lowy—120. Chodorów 158,50. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 3 grudnia 1929 r. 

Złoto. 
Ruble 46,40 

    XOX 

CENY W WILNIE. 
" Z dnia33 grudnia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38—40, żyto 
25—26, jęczmień 24—25, owies 24 — 25, gry- 
ka 29—31, otręby pszenne 20—22, żytnie 
17—18, ziemniaki 7 8, siano 10-12, słoma 
8-9, makuchy lniane 47—48. Tendencja 
utrzymana dowóz dostateczny, zapotrzebo: 
wanie male. } 

Mąka pszenna 80—90, żytnia razową 
30 - 33, pytlowa 36—4) za klg, 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczana 80 90, owsiana 80— 110 
erłowa 60 — 80, pęczak 55 — 
kg. manna 100—130. 
„Mięso wołowe 200 -240, cielęce 290 -- 

300, baranie 180 —200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sądło 380—400, smalec wieprzowy 420 -- 
440. 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—250, twaróg 120—140 za 1 kg. 
ser twarogowy 160—180, masło niesolona 
650—740, solone 560 — 650. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
arzywa: fasola białą 140 —160, 

kartofle 9 — 10, kapusta świeża 9 — 
10, kwaszona 25—30 marchew 15—20 
(za klg.) buraki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 7 10 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 100—!120 za 
kg. kalafiory 80—100 za główkę. 

Owoce: jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50—80, gruszki I gat. 150— 
200, Il gat.100—20,śliwki węgierki 170— 180. 

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę: ta 3-4, Kaczki 8—9, bite 67 
gesie 18—20, bite 15 18, indyki 20—25 
bite 18 20 zł. 

Ryby: liny żywe 400—450, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 450-500 śnięte 250— 
300, leszcze żywe 400—450, śnięte 280—300, 
karpie żywe 400- 450, sniete 250—300, ka- 
rasie żywe 250—300, Snięte 200—250, oko- 
nie żywe 400—450, śnięte' 290—300, wąsa- 
cze żywe 400 450, śnięte 300—320, siela- 
wa 250-300, sumy 280-300, węgorze 500-550, 
latek 200—250, płocie 150—180, drobne 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.40 — 2.50 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.40 — 3.50 dol. za pud. Šiemie 
Iniane 1.20 dol. za pud. (n). 

  

  

uno Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

Od asia 2 do 5 grudnia 1929 r stącznie będą wyświetlane filmy: 

„Prawo i bezprawie” 
Dramat w 7 aktach. W rclach głównych: BILLIE DOVE i TOM MIX. Nad program: „GENIALNY 

ui. Ostrobramska 5. 

  

WYNALAZCA“ komedja w 2-ch aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od &. 4-е}; 
Następny program: „BAGAŻOWY Nr 13*. 

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. 

, Dziś! Największa sensscja dvby obecnej! Arcydzie:0, 0$ 

$ZLAKIEĄ HAŃB 
polsk. ekranu i sceny. Wzrusza 
Koncert gry! Seansy o godz. 4,6,8i1 

więcone tysiącom shańb:onych! Super-Przebój sezonu 
— W szponach handlarzy kobiet. — Wzruszający 
dramat obyczajowy tych, któremi 
główn. ulubienica publ. MARJA MALICKA, najznakom. 

artysta polski BOGUSŁAW SAMBORSKI. Nowa gwiazda ZOFJA BATYCKA, WŁ. WALTER, JEZ. KOBUSZ, 
L. OWRON oraz najświetn. artyści 

handlują. W rol. 

jące scenyl Niebywałe napięcie sensacyjne. 
0.15. B 

  

Dziś! 
wschodni KINO-TEATR 

„HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22. 

w 

Kino - Teatr 

„Stońce'* 
ul. Dąbrowskiego 5 

  

Kia 

nožyk 2 
Gillette bada si 

114 razy... 

.... przyczem aieodpowiednie 
nożyki są bezwzględnie nisz- 
czone. Dlatego też można być 
zupełnie pewnym, że każdy 
nożyk Gillette osoli -ładko 

1: szybko. 
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OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. Ja 
kóba Jasińskiego 1 m. 3 zgodnie z art. 1030 
UPC. podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniu 6 grudnia 1929 roku o godzinie 10 ra- 
no w Wilnie przy ul. Saska Kępa Nr. 6 od. 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego da 
Wiktora Jankowskiego majątku ruchomego, 
składającego się z tokarni do metąli ze wszy 
stkiemi składowemi częściami, oszacowanego 
na sumę złotych 500 

Komornik Fr. Legiecki. 

Wstrząsający dramat 

10 aktach 

piękniejsze kobiety! Palarnia opium! 

Arcydzieło GEORGE'A 

którym bierze udział DOUGLAS FAIRBANKS (junior) obok gen 

A Hollywood'a DOROTY MACKAIL 
oraz BETTY COMPSON 

artystów w wytworniach Hollywood. 

Oddaje się ANNO © WYSAMANZNOOE 

zły pies pods órzowy. ? 0 8 A B Y i 
Jasna 29, Zwierzyniec; gy uwizw some 

ES Uchmistrzyni 
z ukończoną szkołą 

NESSKZ GW win (zy ZOSPOdArCzą, kursami 
E hocoxlano - mleczar- 

= AKOSZERKI Sm skiemi, posiadająca 

asas eso as I dłuższą prastykę w 
L ass 

Kriczerkaśmiałow$ka soyiccniej "posady. 
oraz Gabinet Kosme- Wiadomość: ul. Sie- 
tyczny Usuwa zmar- rakowskiego 23 -7. -Į 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- Potrzebna 
sów. Mickiewicza 46. nauczycielka na wieś 

si S chłopca 7 a 
ABS CASE glaszač się: aja 
21 3 m. 1, od g. 10-12i 

—0 ša Kosmetyka " м8 е 

A bine+ 8 KOKALE 8 Gabinet 
EEA LET AI Racjonalnej Kosme- Pokój tyki Leczniczej. 

umeblowany, słonecz- 

  

  

  

   

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
Urodę OU Ape 

serwuje, dosko- ` i Ofiar- 
nali, odświeża, usuwa ny 2 Wag! R 
jej skazy ; braki, о — 
Sztuczne opalenie ce- Н DE 

ry; Wypadanie wło- Mieszkanie 
sów i łupież.  Naj-3 pokojowe z wygo- 
nowsze zdobycze ko- dami do wysajęcia. 

smetyki racjonalnej. UI. Piwna 6, m. 1. 
Codziennie od g. 10—8 

“2 BvAaATAm 
UFOdĘxoczerscie, KUPIO | SPRZEDAJ doskonali, odświeża. 

braki i skazy, usuwa braki ay WWAWAWE 
Regulacje i trwa 
przyciemnianie brwi. pi ina pierwszorzęd- 
Gabinet _ Kosmetyki PIADIIIA nych fabryk 
Leczniczej „CEDIB* sprzedaję na dogod- 

Hryniewiczowej. nych warunkach i wy 
ielka 18 m. 9. Przyj. najmuję. Kijowska 4 

od g' 10—7. — m. 10. —Z 

  

„WYWOŁYWACZ” 
Trage“ja serc. Miłosć artystów w życiu i ra scenie! Miłosć ojca i syna 

do kckoty. Sala dobrze ogrzana. 

i miecka 4, telef. 222, 

„LARAZANA KOBIETA 
(MIŁOŚĆ ARABK I) W obrazie tym role główne 2 
W.KTOR VARKONY, JETTA GAUDAL i JÓZEF SCHILDKRAUT. Oszałamiające bogactwo 

rzepych! Wystawa! Nad program: TYGUDNIK FILMOWY. Początek 

seansów 4, 6, 8 i 10,25: Podczas seansów przygrywa orkiestra koncertowa. 

kreuje zespół artystów światowej sławy 
i wschodu! Naj 

am —— 

FITZMAURIEC'A. Pierwszy film sezonu w 
jalnego MILTON SILLS'A i prześlicznych 

(Dramat z za kulis teatru). Film, w 
którym zobaczymy wielką pracę 

PRACOWNIA 
damskich strojów. 
Suknie balowe, wie- 
czorowe, Orąz płasz- 
cze po cenach przy- 
stępnych. Wykonanie 
eleganckie. Pzyjmuję 
też uczenice do nauki 
kroju i szycia. Wy- 
uczenie się zapewnio- 
ne. Skopówka 7 m. 8. 

HvOS- I 

Solidnie 
wykonujemy prze< 
pisywanie na та- 

szynąch 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 

Do sprzedania 
pozostałe z licytacji: 
Taksówka Forda 950 
zł, pianino 1800 zł. 
i fortepian krótki 
Fejdbera 650 zł., duży 
kredens, maszyny do 

szycia, e ektrolux, 
centryfuga, 2 kande- 
labry bronzowe, róż: 
ne żyrandole elekt- 
ryczne, palto fokowe, 
dywan perski, lor- 
netka polowa, cyt- 
ra, kilka pierścionków 
z brylantami, broszką 
brylantowa, zegarek 
złoty chronometr, 
maszyna do pisania 
Lombard, Biskupia 12 

ją stylowy gar-| tel. 152, —1 
КЩПЕ nitur. mebli, 7111 
salonowy lub gabine- 
towy w dobrym sta- 
nie, oferty „L M. 100“ 
do Bura Ogłoszeń S usmmswzauuszawe 
Jutana. Wilno, = ZGUBY 

LR GERE 

dowód 

  

  

gubiony 
BAW FANWE Z osobisty 

6 i и 6686]915, serja 

R R Starostwo Postawskie 
na imię Wiktora 

Prawzn:k varia się. 

poszukuje praktyki 

654177, wyd. 

i s Av A © Antoniewicza, 

rejentaloej. Zgłosze- Unieważniam 
nia do Biura Rekla- legitymację U. S. B+“ 
mowego Garbarska 1, wydaną na r. 1928|29 
dla A; Z. —ONr 674, 

Kapitaly 
procentują się 
najlepiej i najpew= 

niej ulokowane 
przez 

D.H.-K' „Zachęta. 
Mickiewicza t, 
tel. 9-05. =01 

  

gubioną _ legityz 

U. $. B. Wydział 

na imię Racheli Zyl- 

nia się: 

    

JOHN IRONSID. 

16) GRANTON 53-39 

Rozdział XVII Psychologiczna zagadka 

Było już dosyć późno, kiedy Ostemń 
Starr zakończył pracę i po obiedzie, 
zadzwonił do drzwi Cazzoli Staruszek; 
spotkał go w szlafroku, z długim cy 
buchem w ręku i bardzo uprzejmie 
wprowadził do salonu. W salonie niko* 
go nie było i Osten uczuł rozczarowanie 
które jednak gospodarz rozwiał natych 
miast. 

— Proszę usiąść tutaj, ten fotel jest 
wygodniejszy, — zapraszał. — Czy poj 

zwoli pan szklaneczkę portwejnu, czy 
też zechce pan poczekać na kawę którzy 

poda Madzia? Właśnie przygotowuję 
ją w kuchni. w 

— Poczekam na kawę jeśli mo? 
źna. 

— Siostrzenica moja doskonalą 
przygotowuje kawę, — ciągnął dalej 
rozmowny Włoch. — Przyjechała niej 
dawno i bardzo szczęśliwie się stało, 

z i 
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ransport motorowy najlepiej. 
oplaca się, gdyž jest pewny, dogod- 
ny i tani. 6 cyl. motor Chevroleta 
gwarantuje punktualną dostawę, 
bez względu na stan dróg i pogo- 
dę. Nadwozie nadaje się do wszel- 
kiego rodzaju przewozów, gdyż da- 
je się dowolnie zamieniać na sa- 

i 

ani i pewny transport. 
mochód otwarty, samochód przy” 
kryty budą brezentową, na plat- 
formę, czy wywrotkę. Jednocześnie 
konstrukcja ta ułatwia ładowanie 
wyladowywanie, 
Cena podwozia 1 3/4 ton. wy- 

nosi Zł. 8.950, loco fabryka 
Warszawa. Wyrób General Motors. 

CHEVROLET 6C>l 
  

piać za to, że usiłował odebrać tak wat 
żne papiery? Podobno były to doku: 
menty których ujawnienie groziłoby: 
wojną. Przecież lady Rowson postąpi* 
ła oburzająco... 

— Nie mówmy o niej źle, moja dro4 
ga, jeśli zawiniła, kara spotkała ją już! 
— przerwał łagodnie maestro unoszą* 
cą się siostrzenicę. 

W tej chwili Osten posłyszał dzi 
wny jakiś szmer w przedpokoju. Zerwał 
się z krzesła i skoczył ku drzwiom, 
otwierając je krzyknął: 

— Kto tam? 
— Co się stało mr. Starr? — zapy* 

tała przestraszona Madzia. 
— Ktoś tu był, podsłuchiwał pod 

drzwiami. Gdzie jest kontakt? 
— Na prawo przy drzwiach, 

pokazywała idąc za nim. ' 
Światło zalało przedpokój. Osten 

zajrzał do wszystkich kątów, obejrzał 
palta, wiszące na ścianie Nie było nih 
kogo. : 

Osten, przez cały czas 
był tak pochłonięty 

rozmowy, 
obserwowaniem 

— Oto dowód, — szepnęła Madzia, 
— te drzwi są zwykle zamknięte od 
jedenastej. Gdy „przychodzimy później, 
musimy budzić stróża, albo otwierać 
kluczem wuja. 

— Czy kto jeszcze ma klucz? 
— Tylko wujaszek? 
— Chciałbym wiedzieć, gdzie się 

podział klucz, który miała lady Row* 
son? — poimyślał Starr? 

Radziłbym panu  signor Cazziola 
zmienić jutro zamek przy drzwiach i 
bardzo pilnować kluczy! 

Rozdział XVIII — Miss Colpepper w 
Londynie 

Więźniowie oskarżeni: o morderstwo 
podlegają zawsze silnemu wzburzeniu 
przed sądem. Ci którzy tej zbrodni nie 
popełnili cienpią, być może więcej niż 
ci, którzy są winni. Gdy do poniżeń i 
niepokoju przyłączy się poczucie krzyw, 
dy i niesprawiedliwości, czara goryczy, 
jest przepełniona. 

Uczucie własnej uczciwości i spra 
wiedliwości, nie często daje sił i, mę” 

że ją mam tutaj, bo bez niej straciłbymt siostrzenicy  Cazzioli, że nie zwracał stwa tym nieszczęśliwym ofiarom omyj 
głowę. Biedna Julja jest zupełnie zroz* 
paczona i nieprzytomna, nic robić nie 
może, a Borysem trzeba się jak dzied( 
kiem opiekować. Ta straszna tragedja 
wyłtrąciła nas wszystkich z równowa? 

gi. ^ 
— № tej chwili weszta Magdalena nio) 
sąc na tacy filiżanki aromatycznej kat 
wy. Z mitym uśmiechem, nie pozbawio ( 
nym kokieterji, powitała gościa. \ 

Рггу Кам!е м/Ктбсе гоэтома ‘ргге! 
szla ma tem'at tak bardzo aktualny i 
dla wszystkich żywo interesujący. ! 

— Jak się ma mrs. Carling? — pyį 
tał ze szczerym współczuciem  „maet 
stro”, —tak mi jej żal, miss Wis stont 
mówiła zawsze z zachwytem a swej! 
przyjaciółce. 

— Ja uważam że sąd powinien unie 
winnić jej męża, — zawołała nagle 

- Magdalena. — Dowodów niezbitych 
niema, a zresztą czyż można go potę* 

uwiagi na to, co się dookoła działo. 
Dopiero gdy do uszu jego doleciał 

charakterystyczny trzask zamykanych 
drzwi, uświadomił sobie, że w przed* 
pokoju musi ktoś być. - 

We troje obejrzeli całe mieszkanie, 
zaglądając do wszystkich pokoi i zaf 
kątków. 

— |ulja śpi. Borys również... któż* 
by to mogł być? * 

— Ten, kto nas podsłuchiwał, 
uciekł! — zdecydował Osten, kierując 
się ku drzwiom wejściowym. — Że 
też odrazu się nie zorjentowałem! 

— Światło na schodach jest już 
zgaszone. Proszę wziąć moją latarkę 
elektryczną, — proponował Cazziola, 
szukając w kieszeni palta. 

Zmów razem zeszli ostrożnie na dół. 
Wszędzie panowała cisza, mieszkańcy 
spali widocznie. Ale drzwi główne były 
otwarte na roścież. 

łek sądowych. 
Roger Carling cierpiał okrutnie w 

więzieniu. lm staranniej ukrywał swe 
cierpienia przed żoną i obrońcą, tem 
cięższe stawały się jego męczarnie. 
Spotkania z May były jego jedyną rado- 
ścią, chociaż niestety, spotkania te od“ 
Ibywały się pod bacznem okiem stróża, 
a rozdzielająca ich krata nie dopusz* 
czała do wymiany słów, których by 
mie słyszał stróż. Po przez kratę wsud 
wali palce i ściskając zimne druty, roz? 
mawiali! półgłosem. 

Bóg jeden wiedział, ile sił i mę” 
stwa musieli mieć oboje, by utrzymać 
spokój il nie tracić nadziei. Tygodnie. 
mijały a tajemnica śmierci Pauliny Row: 
son nie została wyjaśniona. 

Proces został wyznaczony na styj 
czeń. Sławny adwokat Brown podjął 
się prowadzenia obrony. Ale w obec” 
nych okolicznościach można było liczyś _ Niedaleko mostu, w parku May 

  

iuż tylka na jego talent, w przeciwnym uczuła znużenie i usiadła na ławce. Zi* szczery podziw i szacunek. 
razie Carlingowi groziła kara śmierci. 
Przyjaciele drżeli, na myśl o wyroku. 

Ale May nie traciła nadziei. Wie4 
rzyła, że mąż zostanie uwolniony, że 
prawda się magle wyjaśni. 

Jedyną jej myślą było: „Kiedy Ro* 
ger powrėci!“... 

Od tych słów zaczynała się każda 
jej myśl o przyszłości. 

Dlatego zamieszkała w mieszkanku 
które najęli dla siebie wspólnie, do 
którego: mieli powrócić z podróży poj 
ślubnej. Urządziła z wielką starannoś* 
cią gabinet Rogera, ustawiła jego książ 
ki, codziennie zmieniała kwiaty na jego 
biunku... 

W czasie bezsennych nocy zalewa- 
ła się łzami, wspominając minione chwi 
łe szczęścia, spędzone w milutkiej 
willi miss Colpepper. 

'— Znów dostałem list od niej, — 
mówiła May do męża — Bardzo ją nie- 
pokoi to, że mieszkam sama, bez słu 
żącej, pisze, że gdybym ją chciata przy- 
jać, przyjechałaby natychmiast. 

— Dlaczego więc jej nie weźmiesz, 
droga moja? — zapytał Roger. 

— To jest nie możliwe, straci się 
zupełnie w Londynie i będzie się czuła 
nieszczęśliwą, a ja będę miała z nią 

kłopot. 
Tego dnia May wracała na piechoł* 

tę do domu z więzienia. Myśl jej była 
pochłonięta pieniężnemi kłopotami 
Przyjaciele dotrzymali obietnicy i su* 
ma potrzebna do organizowania obro* 
ny została już wręczona adwokatowi. 
Ale nie dosyć tego było. Skąd: weźmie 
resztę? ... May nie mówiła o kłopotach 
Rogerowi. 'W tajemnicy przed wszy: 
stkimi założyła w lombardzie klejnoty; 
prezenty ślubne, do minimum  zmniej- 
szyła swe wydatki. 
Vinni występowała z koncertami gdzieś 
na prowincji, a May czuła się tembarj 
dziej samotną i opuszczoną, nie miała 
się nawet z kim poradzić. 

mowy dzień był dosyć mroźny, nie byy 
ło więc prawie wcale spacerujących. W 
oddali ukazała się para, z ożywieniem 
rozmawiających spacerowiczów. 

May spojrzała na nich obojętnie, 
gdy się zbliżyli, lecz jakież było jej 
zdumienie, gdy w młodym mężczyźnie 

poznała Ostena Starra. 
Obok niego szła śliczna panna, go* 

rąco i z ożywieniem coś mówiąca. Ка 
bili wrażenie zakochanej pary. May 
drgnęła, pod wpływem przykrych uczuć 
Przypomniała sobie, że już dawno nie 
spotykała Ostena u przyjaciół, podczas 

gdy przed kilku tygodniami nie mijał 
dzień, by się Osten z Vinni nie spo: 
tykali! 
Vinni unikała teraz rozmowy z nim. 

Pochłonięta swemi nieszczęściami, 
May nie zwróciła na to wszystko uwagi 
dopiero teraz wydało się jej wszystko 
jasnem. Biedna Vinni! 

Gdy rozmawiający zbliżyli się do 
ławki, May wstała, ale instynktownie 
powstrzymała się od pierwotnego za 1 
miaru i usiadła. Minęli ją, zajęci rozmo* 
wą nie zwracając uwagi na siedzącą 
panią. 

Posłyszała wyraźnie jak piękna pa» 
ni rzekła wzruszonym głosem: 

— Być może że pan ma rację, ale 
w takim razie nie rozumiem zupełnie 
sir Roberta! 

„Sir Roberta!'* O kim oni mówią? 
Czyżby o sir Robercie Rowsonie?'* 

May nie dosłyszała odpowiedzi Os- 
tena i kiedy wstała z ławki, zakochana 
para zniknęła z jej oczu. 

Dziewczyna była zapewne ową sio- 
strzenicą Cazzioli. Osten wspominał o 
tej swej znajomości, gdy opowiadał o 
swych nieudanych poszukiwaniach. 
Najwidoczniej zaprzyjaźnili się i polu: 
bili w ciągu tych kilku tygodni. 

Zmartwiona i przygnębiona wracała 
do domu. 

— Na panią czeka jakaś pani, — 
oznajmił jej stróż, który okazywał jej 

— Gdzie czeka_ta pani? 
— Przed drzwiami: siedzi na swej 

walizce. Prosiłem żeby zaczekała w po* 
koju mojej żony, ale odmówiła mi. | 

May wbiegła szybko na górę. Ргг 
drzwiami na małej walizce , z koszy” 
kiem w ręku, siedziała miss Colpepper. | 

Rozdział XIX — Stara miłość 

— Ach, droga, mrs. Carling, proszę 
się na mnie nie gniewać! — zawołała, 
wstając i rzucając się ku May. — Tak 
mnie męczyła myśl, że pani jest tu sa; 
ma, udało mi się odnająć willę na trzy 
miesiące i wzięłam pieniądze naprzód. 
Przyjechałam więc nie czekając pozwo* 
lenia i... i.... przywiozłam małego „Bru* 
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tusa“. On był bardzo grzeczny podczas 
podróży, zapewniam panią! 

— jaka pani dobra, kochana! 
May objęła poczciwą, wzruszoną sta” 
ruszkę. — Proszę wejść, pani pewno 
zmarzła strasznie. Ach, jak się cieszę 
z pani przyjazdu! 

jay była szczerze ucieszona, Nie 
słuchając protestów staruszki, zaczęła 
gotować herbatę i nakrywać do stołu. 
Straszne uczucie samotności, które od 
wielu dni tak bardzo jej ciężyło, znikło 
bez śladu. 

Staruszka uważnie śledziła jej ruchy 
wpatrując się w twarz wymęczoną, peł 
ną bólu. : 

Boże jak się ona zmieniła, od wy” 
jazdu z willi p, Colpepper. Była równie 
piękną, ale poważniejśżą i bardziej de” 
likatną była jej uroda. „Biedulka, bież 
dulka!“ — wzdychała staruszka 
Gdybym nie przyjechała, zachorowała 
by ze zmęczenia i zdenerwowania!*. 

Nie minęło parę godzin, staruszka 
i mały „Brutus. oswoili się zupełnie z 
nowem otoczeniem i czuli się w mie* 
szkaniu May, jak w domu. "Miss Col“ 
pepper wyjęła z walizki duży fartuch, 
włożyła na siebie i, mimo protestów 
młodej gospodyni, stanowczo wzięła W 
swe ręce całe małe gospodarstwo. 
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